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ค ำน ำ 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่ งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
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ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตได้ 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักปลัด ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ของ
เทศบาลต าบลทุ่งทองข้ึน เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าส่ัง คสช.ท่ี 
69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย 
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ส่วนท่ี 1 

 

บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตทีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชมมากข้ึน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึน
เช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาพส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
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 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกำส แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องทางท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อน 
โดยเฉพาะการาทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 ๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 ๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 ๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะ
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 ๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ียกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ 
เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญบาป 
และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว
ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎี
อ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมัก             
ปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สองคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์                 
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัป
ชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕-๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐  โดย
ในปี ๒๕๕๘ อยู่ท่ีอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง 
๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ 
การจัดต้ังองค์กรรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้
สังคมไทยได้ยึดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจาก
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การททุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

 

 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทองรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 

 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

 ๔) เพื่อส่งเสริมการบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

๔. เป้ำหมำย 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทองรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดผลประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ทุ่งทองท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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 ๕) เทศบาลต าบลทุ่งทองมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕.) ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลต าบลทุ่งทอง       
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 

 ๒) เทศบาลต าบลทุ่งทองสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งใน
การเผ้าระวังการทุจริต 

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทองท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

 ๕) เทศบาลต าบลทุ่งทองมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 ส่วนท่ี 2  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ชื่อหน่วยงาน      เทศบาลต าบลทุ่งทอง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่

บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
1.1.1 (4) โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง” 

1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชนทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

30,000 

- 

- 

- 

 

30,000 

 

 

- 

 

- 

 

50,000 

 

- 

30,000 

- 

- 

- 

 

30,000 

 

 

- 

 

- 

 

50,000 

 

- 

30,000 

- 

- 

- 

 

30,000 

 

 

- 

 

- 

 

50,000 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
(ต่อ) 

 1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1) ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียวพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

3) โครงการปลูกผักริมรั้ว 

4) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

50,000 

 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

4) การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลทุ่งทอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งทอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

50,000 

50,000 

50,000 

30,000 

30,000 

 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

30,000 

30,000 

 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

30,000 

30,000 

 

50,000 

 

มิติที่  1 รวม 3 มาตรการ  2  กิจกรรม  15  โครงการ 570,000 570,000 570,000  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลทุ่งทอง” 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

 2.2.3 (2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

30,000 

- 

- 

30,000 

- 

- 

30,000 

- 

- 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.1 (2) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2.3.2 (3) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2.3 .2  (4 )  ม าตรการการออกค า สั่ ง มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
2.4.2 (1 )  กิจ กร รมการมอบประกาศ เ กี ยร ติคุณแ ก่
คณะกรรมการชุมชน 

2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

30,000 

30,000 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

30,000 

30,000 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

30,000 

30,000 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

 2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
เนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ 

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 

ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ” 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

มิติที่  2 รวม 11 มาตรการ  15  กิจกรรม  4  โครงการ 170,000 170,000 170,000  
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มิติที่ 3 การส่งเสริม บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลทุ่งทองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรูตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลทุ่งทอง” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

30,000 

- 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

30,000 

30,000 

- 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

30,000 

30,000 

- 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

30,000 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนอง เรื่ องร้ อง เรียน/ร้อง ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

3.2.2 (2) โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 

30,000 

- 

 

- 
 

30,000 

30,000 

- 

 

- 
 

30,000 

30,000 

- 

 

- 
 

30,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

 3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - -  

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี 

3.3.1 (3) มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

มิติที่  3 รวม 11 มาตรการ  5  กิจกรรม  3  โครงการ 180,000 180,000 180,000  
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

4.1.1 (2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การ
โอน ย้าย 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ไดรับทราบ 

4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชนทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

20,000 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

30,000 

 

20,000 

30,000 

 

20,000 

30,000 

 

20,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

 4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่ วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อตานการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

4.4.1 (2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ 

ทุจริต 

4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

มิติที่   รวม 4 มาตรการ  8  กิจกรรม  4  โครงการ 70,000 70,000 70,000  
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ส่วนท่ี 3 
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ส่วนท่ี 3 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิตทิี่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่บคุลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่ายประจ าขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการปฏบิัตริาชการตามอ านาจหน้าที่
ให้บงัเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก 
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลัก      
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตสานึกของคนไทย
ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
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การบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐน้ัน ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้อง
ค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด า เนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร สามารถ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม 

2. ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส า คัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

4. ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี 
ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่าง
ซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึง
ได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

2. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและ
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 

1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
ต าบลทุ่งทองบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

2. พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ
ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ 
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ 
หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  

เทศบาลต าบลทุ่งทองเห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 

3. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4. เป้าหมาย 

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
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2. รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

 

7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. สถานที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส า คัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบ
ความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาท
ให้กระท าหน้าท่ีใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทาง
ตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต้ังใจ
ท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้ จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ 
ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ
บริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งข้ึน 
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4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 

 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
2. ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 

3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 

5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 

 

8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
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3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  
 เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ ง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ี
ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ                 
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
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เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลทุ่งทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้
เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงาน
จ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลทุ่งทองดังกล่าวนี้ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

4. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง สังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งทองทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้
ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลทุ่ง

ทองเกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล                
 ต าบลทุ่งทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , 
ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลทุ่งทองจึงได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า การอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลทุ่งทองเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี อาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง ทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงาน ปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า และพนักงานจ้าง  
 



36 
 

 

 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ

ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูก ฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ใน 

 การต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข หรือไม่ 
จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกส่ิงเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการท่ีมี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้
อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ต่อต้านการทุจริตข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้มีจิตสาธารณะและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนัก งานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการ
ให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

4. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ทุกคน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

6. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

7. วิธีการด าเนินงาน 

1. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปล่ียนฐานความคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต 

2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาท้องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

3. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

4. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
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8. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและ 

 พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิง
ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัว
เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการ
แต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท 
จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2563 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้
เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลทุ่งทองเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก า กับ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของทศบาลต าบลทุ่งทอง 

3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารเทศบาลทุ่งทอง มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

 

4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลทุ่งทองทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจ
ในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังเป็น
ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้
ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน 
ซึ่ง เป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองเพื่อให้
เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

3. เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะ และบริเวณถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินงาน 

1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี ให้
จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้ 

3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 

4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถ่ิน 

5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่าย
อ านวยการ, กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการ, กองช่าง เทศบาล

ต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส า คัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

2. ท าให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
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3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง 
 ท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าไม้ท่ีผิดกฎหมายได้เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมี
จ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่ม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุล
เพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
ห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ี
จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ี
เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” 
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้
เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลทุ่งทองในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากข้ึน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทุ่งทอง จ านวน 
17 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธ์ุไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้ เป็นต้น 



49 
 

 

 
 

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ              
ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง จ านวน 17 หมู่บ้าน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองโดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท้ังหมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองและแหล่งน้ าคูคลอง ใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด า เนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ า
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 

3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่
ละชุมชน) 

4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง 
ท าความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนใน
ชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

5. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการ ,กองช่าง เทศบาล

ต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมร้ัว 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีข้ึน ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยท่ีมา
รับบริการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคท่ีไม่ติดต่อ
เพิ่มสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ท่ีมารับบริการ ซึ่งเป็นภาระท่ี
รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ
เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพท่ีส า คัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ท่ีไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก า จัด
ศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับ
ผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเล่ียง แนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีเป็นการแก้ท่ีต้นเหตุแบบยั่งยืน คือ
การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน  

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ ก็เป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนท่ีไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการท่ี
จะเริ่มต้นท่ีจะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง เทศบาลต าบลทุ่งทองเล็งเห็นความส าคัญในปัญหานี้ จึง
ได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถ่ิน พันธ์ุพื้นเมือง และขยายพันธ์ุพืชท่ีเป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 

3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 

3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 



52 
 

 

 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป็นผู้ประสาน 

- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน 

6.2 ข้ันปฏิบัติ 

- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 

- แจกจ่ายและแลกเปล่ียนพันธ์ุผัก 

- กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปล่ียน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน 

- จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

6.3 ข้ันประเมินผล 

- การน าเสนอผลงานท่ีก าลังเพาะปลูก และผลผลิตท่ีส าเร็จแล้ว 

- มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการ
บริโภค (จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 

- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 

- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปัญหาท่ีได้ จากการด าเนินการท่ีผ่านมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผลและหา

แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์ุพืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 



53 
 

 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
2. ประชาชนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
3. เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย
โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรง
เป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐาน
ไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่
ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ข้ันตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร  

ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพให้กับคนยากจนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3. สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
4. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

2. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ 

3. ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างอาชีพ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพได้ 

3. มีรายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
4. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ ความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท า ให้ปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความ
กตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกใน
เรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งทองและโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
หลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดอง และเอ้ือ
อาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการีครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ี
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 

5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง ครู อาจารย์ คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมผู้เก่ียวข้องก าหนดจัดงาน 

2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 

7. ด าเนินการตามโครงการ 

8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
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4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

5. โครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย 
ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิดก่อให้เกิดความเครียด
จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่ งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส า คัญ ท่ี
สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการ 
พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรม
ควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ
ตนท่ีดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีนาธรรมะน า
หลักค าสอนท่ีรับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากายโดยการแสดงออกทางกิริยามารยาท
ชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีลโดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม 
ด้วยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิตให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิต
และสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือม
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็น
ผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
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4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 

5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมผู้เก่ียวข้องก าหนดจัดงาน 

2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 

7. ด าเนินการตามโครงการ 

8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักปลัด เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละท้ิง ค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะท าให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต
ท่ีเกิดข้ึนได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่า
ตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส า คัญในการพัฒนา 
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้าง
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกใน
ส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง 
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2553 มาตรา 50 (7) 

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ตามมาตรา 16 (11) ก าหนดให้ เทศบาลมี
หน้าท่ีในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  

เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง” ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทักษะในการด า เนิน
ชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอนท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
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3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 

4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมและประเทศชาติบ้านเมือง 
 

4. เป้าหมาย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

8. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 

 

9. งบประมาณ 

50,000 บาท 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
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2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 

4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 
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1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส า คัญเพื่อท าให้ทุกคน เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ  

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้
หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม
จริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลต าบลทุ่งทองตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส า คัญหันมาสนใจปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2553 มาตรา 
50 (7) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ตามมาตรา 16 (9) (10) (11) 
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
จัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นใน
การท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 

4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 

4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความส า คัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริต                 
คอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 

4. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองก าหนด 

5. ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต 

3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ี
ส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 

4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลทุ่งทอง  
 (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ี
ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังแนวคิดค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ 
ต่อต้านการทุจริต และโตไปจะไม่ทุจริตหรือโกงกินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2553 มาตรา 50 (7) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 ตามมาตรา 16 (11) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน
ท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คด
โกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม 

 

4. เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถ

น าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ท่ีท าให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เด็ก
และเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้ จักการประมาณตน ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง
อบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้ จักอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้ จัก
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความ
เป็นไทย ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

เทศบาลต าบลทุ่งทองพิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลทุ่งทอง (กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้ จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้ จัก
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2553 มาตรา 
50 (7) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ตามมาตรา 16 (9) (10) ก าหนดให้
เทศบาลไม่หน้าท่ีในการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด า รงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลทุ่งทอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

จ านวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เด็กและเยาวชนมีภูมิ คุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 

3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาล 

 ต าบลทุ่งทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน 
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้า ท่ี ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
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องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าท่ี
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหายไป และหาก
จะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานใน
หน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งทอง
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 5 ปี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

4. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

- การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งทองได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการ บรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการทุ่งทองขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่ อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต าบล ทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต าบลทุ่งทอง เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
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2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 

4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 



79 
 

 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 

- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 

- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ได้ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า 

 ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 
50 วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๗ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้
ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการ 

มาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้ อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกเทศมนตรี 
จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 
นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือโดยให้ รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบั ติราชการ
แทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท า
เป็นค าส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบ 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการด าเนินการตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมือง ท่ีดี เทศบาลต าบล ทุ่งทองจึงก าหนด มาตรการออกค า ส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายก 
เทศมนตรี จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ
บัญญัติ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็น
อย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบว่างานใดสมควรท่ีจะมีการมอบหมายงานในการส่ัง 

อนุญาต อนุมัติ 

2. เสนอนายกเทศบาลตรีเพื่อพิจารณามอบหมาย 

3. จัดท าค าส่ังส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือส่ังการ 

4. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี และได้รับความสะดวก และลดการ

ผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง 
 ประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนค่าจ้าง และเล่ือนค่าตอบแทน หมายถึงการส่ังให้พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ได้รับเงินเดือน การส่ังให้ลูกจ้างประจ า ได้รับค่าจ้างประจ า และการส่ัง
ให้พนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนในข้ันที่สูงข้ึน เพื่อตอบแทนความดีความชอบท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติในครึ่ง
ปีท่ีแล้วมาการเล่ือนข้ันเงินเดือน จึงถือเป็นสิทธิของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีจะได้รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีจากผลของการ
ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความดีความชอบความอุตสาหะความสามารถความประพฤติในการรักษาวินัย
ข้าราชการและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนด 

ดังนั้น ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนค่าจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จ าเป็นจะต้องเป็นไปด้วยความความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงก าหนด มาตรการ “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนค่าจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ” 
ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนค่าจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

2. เพื่อให้การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนค่าจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง ทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(1) เมื่อถึงรอบการประเมิน จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างพนักงานจ้าง และ
ประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

(2) ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างแต่ละคน ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและหรือความส าเร็จของซึ่งพนักงานจ้างผู้น้ าต้องรับผิดชอบ โดย
ก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมท้ังระบุพฤติกรรมในการ
ท างานท่ีคาดหวัง ด้วย 

(3) ระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานท่ีก าหนด 

(4) เมื่อส้ินรอบการประเมิน ผู้ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประกอบด้วยปลัดเทศบาลเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบล ทุ่งทอง ท่ี
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินในภาพรวมและ
รายบุคคลว่าการประเมินมีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี 

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน 

(1) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ทุ่งทองเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทองท่ีรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด แล้วเสนอนายกเทศมนตรี 

(2) นายกเทศมนตรี ออกค าส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเล่ือนค่าตอบแทน 
แจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อทราบ และประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทราบ 

 



85 
 

 

 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม 
ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวง มหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ
ท่ีองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเ บียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 
ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี ในกรณีท่ีมีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้
จัดท าตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งส าเนาแก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว และให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าการสุดท้ายของ
ไตรมาส 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามท่ี
ระเบียบกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบล ทุ่งทองจึงได้จัดท า กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

5. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ี
ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

ความโปร่งใส (Accountability) ถือเป็นหลักหนึ่งในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(GOOD GOVERNANCE) ความโปร่งใส มาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือว่าได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ คือ การสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การเป็นโอกาสให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีประบวนการให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

เทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีงบประมาณของตนเอง ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลาง ในการบริหารราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552 มาตรา 50 วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เล็งเห็นความส าคัญ
ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว เห็นว่าการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ มีความส าคัญท่ีจะสามารถป้องการทุจริงและประพฤติมิชอบได้ จึงได้จัดท าโครงการ 
“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ 

2. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ โดยท่ีในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว ตาม มาตรา 50 วรรคท้าย 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ก าหนดให้การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม พิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะได้รับประกอบกัน 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก                    
ธรรมาภิบาล 

3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
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เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเทศบาลต าบลทุ่งทอง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดนด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 

Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่
ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ัง
ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับ
ประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
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ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 

2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน , ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 

2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ประกอบด้วย 

1. การประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ 
ท้ังนี้ ต้องกระท าเป็นความลับและเป็นประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้
ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งท่ีปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีหน่วยงานผู้นั้นสังกัดปฏิบัติงาน 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจ
หน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินท้ัง 17 หมู่บ้าน ในพื้นท่ี 61.33 

ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
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ต้องการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 

2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน

เขตเทศบาล 

2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีก าหนด 

3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 

4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 

5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 

2. ผลผลิต 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเป็นหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิ ธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 

4. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์
หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ

ให้บริการ 

2. ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามล าดับคิว 

5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ 

2. ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 
(Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการ
ให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

2. จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 

4. จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 

5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ 
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีนั้น 

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. เพื่อลดข้ันตอนในการท างานของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้ส้ันลง 
2. ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3. ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 

4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



107 
 

 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

4. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนว
ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความ
สะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง
กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้ 

3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

- จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

- จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

5. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

6. ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได้ 

3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 

4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเกีย่วกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ 
 ปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27 
ก าหนด ให้กระจายอ านาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
ต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดข้ันตอน กล่ันกรองงาน หากใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีงานให้บริการประชาชนเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลทุ่งทอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 

4. เป้าหมาย 

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

2. ด าเนินการ ออกค าส่ังฯ 

3. แจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างได้รับทราบ 

4. ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564). 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27 
ก าหนด ให้กระจายอ านาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
ต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดข้ันตอน กล่ันกรองงาน หากใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเก่ียวกับอ านาจ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติ
อ านาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว 
ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

2. ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27 
ก าหนด ให้กระจายอ านาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
ต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดข้ันตอน กล่ันกรองงาน หากใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน 
การท่ีจะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจ
เป็นช่องว่างท่ีท าให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 

2. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ค าส่ังนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
เสนอค าส่ังเทศบาลต าบลทุ่งทองมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกค าส่ังมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ 

 หัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 
48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต าบลทุ่งทอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 



118 
 

 

 
 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

 

4. เป้าหมาย 

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือ ส่ังการ 

2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4. ให้ผู้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต 

มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

2. ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 
สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่
แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี
ติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวง
ชนชาวไทยท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณ
ของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นใน
พื้นท่ีเทศบาล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ท่ีส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนใน
ชุมชนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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4. เป้าหมาย 

จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 17 ชุมชน 
เพื่อให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้น
มายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 

4. คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรม ราชินี
นาถ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1. ผลผลิต 

- มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผลลัพธ์ 
- พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

- มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 
12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมี
พระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทาน
ให้วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้
สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ท่ัวไป 

3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนท่ัวไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ 

2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการบ าเพ็ญตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
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4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลทุ่งทองทราบท่ัว
กัน เพื่อให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกใน
ช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ
จากแต่ละต าบลภายในเขตเทศบาล 

4. คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 

 

 



125 
 

 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1. ผลผลิต 

- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบท่ีดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
  ประจักษ์ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็น
สุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน 

3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ี

ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่
น้อยกว่า 10 คน/ปี 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่วารสารเทศบาลต าบลทุ่งทอง เว็บไซต์เทศบาล
ต าบล ทุ่งทอง ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 61.33 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรท้ังหมด 6,318 คน ในการบริหารงานของ
เทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว จ านวน 17 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให้ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ
เทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าท่ีในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ัง
การดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่ อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

2. เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้มีขวัญและก าลังใจ 

 

4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ี
จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 17 ชุมชน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
2. จัดท าประกาศเกียรติคุณ 

3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต 

- คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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ผลลัพธ์ 
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า 

คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเทศบาลต าบลทุ่งทอง ผู้ท่ีท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลต าบลทุ่งทองอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควรได้รับการยก
ย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 

2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งทองมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ี

ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม

ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กร
มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติสืบไป 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วัน
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

3. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งข้ึน 

 

4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2560) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็น
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ
สารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

ต้ังแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ าฝนท่ีมีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัย
แล้ง ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยู่
ใกล้กับคลองส่งน้ า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการ
ปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเก่ียว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตาม
มาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นท่ีการท านาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้ส่งเสริม
การให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช้
น้ าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ี
เกษตรกรในพื้นท่ีหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการ
ปลูกข้าว เช่น พื้นท่ีท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 
583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นท่ีต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตาม
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ
สามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน
และสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

 

4. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

5. วิธีด าเนินการ 
1. พิจารณาคัดเลือกประชาชนท่ีด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน 

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564) 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

9. ตัวชี้วัด 

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

 

10. ผลลัพธ์ 
1. เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร
ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลทุ่งทองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล ทุ่งทอง เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลทุ่งทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลทุ่งทองยังให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี
แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้
เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง
ข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง 
ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เพื่อ
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ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล ทุ่งทอง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ 
ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เทศบาลต าบลทุ่งทองมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
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2. เทศบาลต าบลทุ่งทองมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทองจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิการรับการ

ตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตาม
โครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลทุ่งทองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลทุ่งทองจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งทองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแส
ด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแกไขความ
เดือดร้อนของประชาชนไดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลทุ่งทอง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
ทุ่งทองข้ึนเพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
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2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแกไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลทุ่งทองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

เทศบาลต าบลทุ่งทองตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลทุ่งทองโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ 

 ประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลทุ่งทองว่าทุจริตและปฏิบัติ 

   ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ 
ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มี่ค าส่ัง ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลทุ่งทองว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
ในเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

 

4. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกัน
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 
วัน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



149 
 

 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้มี 

 ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องมีเป้าหมายเพื่อเกิดความ
ผาสุขและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดภารกิจของส่วนราชการต้องท าไปเพื่อความผาสุขของประชาชนและ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐ และแนวนโยบายของรัฐบาล 

2. ต้องปฏิบัติไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

3. ก่อนเริ่มด าเนินการต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส 
ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ต้ังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ท่ีจะได้รับ 

4. เป็นหน้าท่ีต้องรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจของสังคมและประชาชนท่ีได้รับบริการ
เพื่อนามาปรับปรุงเสนอแนะผู้มีอ านาจปรับปรุงให้เหมาะสม 

5. พบปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ ให้รีบแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร็ว หากพบว่าปัญหา
อุปสรรคเกิดจากส่วนราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ รีบแจ้งให้ส่วนราชการเก่ียวข้อง 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
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ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึง
ได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยมีฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลทุ่งทอง จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด 

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 

7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ และมีสถานท่ีพร้อมป้ายแสดงอย่าง ชัดเจน 

2. จัดวางเอกสาร ดังนี้ 
(1) แผนพัฒนาเทศบาล แผนด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

(5) รายงานการประชุมสภาเทศบาล 

(6) ประกาศสอบราคา, ประกวดราคา สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทุกโครงการ 

(7) หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน 

(8) แผนอัตราก าลัง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทุ่งทอง” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไ ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่อง
หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลทุ่งทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลทุ่งทองข้ึน 

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจน เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 

3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 

4. เป้าหมาย 

1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบเทศบาลต าบลทุ่งทองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 

3. ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล   
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลทุ่งทอง จ านวน 1 ฉบับ 

4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลทุ่งทอง 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการขับ เคล่ือนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ 
ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า การแก้ปัญหาการทุจริต วิธีการหนึ่งคือการ
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของส่วนราชการ จึงได้ตรา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เช่น ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อ
เอกชนรวมท้ังความเห็นแย้งและค าส่ังท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวนโยบายหรือการ
ตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ คู่มือหรือค าส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นต้น 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการข้ึน โดยมีเอกสารส าหรับ
ให้ประชาชนได้เข้าดู เช่น แผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนด าเนินงาน แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ถึงแม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการจะออกบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2540 และเทศบาลได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด ปรากฏว่าในแต่
ละปีจะมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจ านวนน้อย โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการท่ีประชาชนไม่มีความรู้
ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการท างานของเทศบาล ท าให้
สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชน 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท ากิจกรรม“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้มีความรู้ เ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพื่อให้ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้มีความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
ขอข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 

ข้ันตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด นอกจากนั้น 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยังได้ก า หนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ ร่วมตรวจสอบ จะสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้ ประชาชนจะมีความเข้าใจท่ีดีในการบริหารงานของเทศบาล จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการด าเนินงานของเทศบาล 

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ีและเข้าถึงได้
โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีท้ังในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

(1) แผนพัฒนาเทศบาล 

(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(3) แผนการด าเนินงาน 

 (4) แผนอัตราก าลัง 
(5) แผนการจัดหาพัสดุ 

(6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(9) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

(10) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(11) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 

(12) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

(13) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

(14) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

 ของเทศบาล และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด นอกจากนั้น 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยังได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลังของเทศบาลให้
ประชาชนได้รับทราบร่วมตรวจสอบจะสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ประชาชนจะ
มีความเข้าใจท่ีดีในการบริหารงานของเทศบาล จึงได้จัดท ามาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการ
คลัง”” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพัน ธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชาระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล 

 ต าบลทุ่งทอง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องมีเป้าหมายเพื่อเกิด
ความผาสุขและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยมีแนวทาง ดังนี้  

1. การก าหนดภารกิจของส่วนราชการต้องท าไปเพื่อความผาสุขของประชาชนและ 

สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และแนวนโยบายของรัฐบาล  

2. ต้องปฏิบัติไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

3. ก่อนเริ่มด าเนินการ ต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี และผลเสียให้ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส 

ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ต้ังรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์
ส่วนรวมท่ีจะได้รับ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 
50 วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด นอกจากนั้น 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยังได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
เทศบาลเป็นการด าเนินการแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวนโยบายของรัฐบาล เสริมสร้างความโปร่งใส
ในภารกิจ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง  
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3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการด าเนินงาน และผลงานของเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง  

2. เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชารัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง  

3. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการสร้างสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
2. มีเอกสารในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อย่างน้อยดังนี้  

(1) แผนพัฒนาเทศบาล และแผนด าเนินงาน  

(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

(4) รายงานการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง  
(5) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
(6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
(7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
(8) แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง  

 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้แก่บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง  
(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทองร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน/ประกาศ

เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  

(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  

(3) จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
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(4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านส่ือมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  

(5) ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564)  

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารงานเทศบาล  

2. ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และมีจิตส านึกท่ีจะร่วมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาใช้ในการด าเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
การสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ า กัดนั้นเป็น
เรื่องท่ีต้องปูพื้นฐานสร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใ ห้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น
การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ
เทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกส่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิงส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 

4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 

5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างเทศบาล ส่ือมวลชนและประชาชน 

 

4. เป้าหมาย 

เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไป
อย่างกว้างขวาง 

1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปีเพื่อรวบรวมภารกิจการด าเนินงานของเทศบาล 

2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 

3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 

4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
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5. จัดท าภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร์ 
6. จัดท าคู่มือสาหรับประชาชน 

7. จัดท าของท่ีระลึก 

8. รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

10. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

11. จัดท า spot 

12. เสียงตามสาย 

13. อ่ืนๆ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เสนออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนินการประชุม 

3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 

4. ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวช้ีวัด 
ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบ้่าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน เทศบาลต าบลทุ่งทองได้
ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีงบประมาณเพื่อน ามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลต าบลทุ่งทองประจ าปี รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้จัดให้มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 

3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 

4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 17 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งทอง ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
4. จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 

5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 

6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด 

7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 

8. จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 17 ชุมชน 

ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา

ท้องถ่ิน 

2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล 

4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 
 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 

4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
1. ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4483 9836 ทางโทรสารหมายเลข 0 4489 1313 

3. ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง www.tungthong.go.th 

4. ทางไปรษณีย์ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและ
โปร่งใส 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

(1) กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

(2) ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลทุ่งทอง www.tungthong.go.th 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ

เรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงไดจัดท าโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือน
ว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งทอง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแกไขปัญหาต่อไป 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งทองโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
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2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 

4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณในการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี 

7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ใน

เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
2. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

เทศบาลร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รบัเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนนิการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรียน/
ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์
อันมีลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง งาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการจึงมีหน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 

3. เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

 

4. เป้าหมาย 

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(เจ้าหน้าท่ีภายในงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการ) 
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
4. ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน 

5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอ านวยการเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น

ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3. ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน า ข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

 ต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่งทองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
ส านักปลัดเทศบาลจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองและแผนพัฒนาส่ี
ปีเทศบาลต าบลทุ่งทองให้สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง จ านวน 19 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองบางต าแหน่งในปัจจุบัน

จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง
แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ 7(2) และข้อ 9 ท่ีก าหนด 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลทุ่งทองมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง

เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองและร่าง
แผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลต าบลทุ่งทองเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายท่ี

ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจไดรับทราบถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลทุ่งทองจึง
ได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 

 

4. เป้าหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 

2. แต่งต้ังคณะท างาน 

3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 

4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณ 

30,000 บาท 

 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 

50 วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการ
ดังนี้ 

1. จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้อง ถ่ินส่ีปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อย่างน้อยปีสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ี ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยท่ีคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว ก าหนดให้ต้องมีผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ิน
คัดเลือกจ านวนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคท้าย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 2559 ก าหนด เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท า มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพื่อให้ประชาคมท้องถ่ินได้คัดเลือกผู้แทน เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรรมการในการจัดท าแผนพัฒนา
ดังนี้ 

1. กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน 19 คน 

2. กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง   จ านวน 13 คน 

3. กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ านวน 13 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) ในห้วงท่ีคณะกรรมการดังกล่าวส้ินสุดลง 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ กระบวนการจัดท าและติดตามแผนพัฒนาเทศบาล มีภาคประชาคมเข้าร่วม ดังนี้ 
1. กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน 19 คน 

2. กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง   จ านวน 13 คน 

3. กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ านวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ ผู้แทนภาคประชาชน ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมท้องถ่ิน 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ                    
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้ันตอนการตรวจรับงานจ้าง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล เป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันการทุจริต ประเด็น
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้จัดท า มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลทุ่งทองได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 17 หมู่บ้าน 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลทุ่ง

ทองอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลทุ่งทองได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลต าบลทุ่งทองใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลทุ่งทอง 
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ 
ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
มีผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ มีคุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิด
ความคุ้มค่าในภารกิจ จึงได้จัดท า กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนาการบริหารงานต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลทุ่งทองและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 

3. เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

4. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 
11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน จ านวน 2 คน 

(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน 

(4) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลต าบลทุ่งทองพร้อมตัวชี้วัด 

9. การติดตามและประเมินผล 

10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
 และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ 
ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มี
ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ มีคุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิ ด
ความคุ้มค่าในภารกิจ จึงได้จัดท า มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 4 ด้าน ด้านผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ด้านความพึงพอใจของประชาชน และด้านความค้าค่าของภารกิจ ในภารกิจเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของ
ประชาชน 

2. เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณานาผลท่ีได้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ต่อไป 

 

4. เป้าหมาย 

ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นประจ าทุกปี โดยมี
หัวข้อการประเมินดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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3. ด้านความพึงพอใจของประชาชน 

4. ด้านความค้าค่าของภารกิจ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลทุ่งทองตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล

ต าบลทุ่งทอง หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลทุ่งทองมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
เทศบาล 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลทุ่งทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนท่ี
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีก
ท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนด 

4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ า เป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค า ส่ังท่ีทาง
ราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

งานมากข้ึน 

2. ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชาระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อ
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
ส้ินปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯก าหนด เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก า กับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน

ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม
หรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ี
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน 
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลต าบลทุ่งทองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลทุ่งทองข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทุ่งทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลและผู้บริหาร
ทราบ 

 

7. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 

5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

4. มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลทุ่งทองในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงไปด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลทุ่งทอง (ระดับ

องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทองน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย) 

3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทองรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลทุ่งทองประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 

5. รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ

บริหารจัดการความเส่ียง 
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร งาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจของ

องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลทุ่งทอง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งต้ังการโอน ย้าย 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานราชการ พนักงานครู พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
- ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี

การแต่งต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
- การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลต าบลทุ่งทองจะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน
วันท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเล่ือนระดับ/
เล่ือนต าแหน่ง 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง เทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/
เล่ือนต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์
ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน

ระดับ/การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

- มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
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- การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง เทศบาลต าบลทุ่งทองจะออกค าส่ัง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและ
ความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศบาลต าบลทุ่งทองออกค าส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 

การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ัง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้อง                   
ท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้ 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(พ.ศ. 2562-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการ 

   ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น
รายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-

รายจ่าย ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

5. วิธีการด าเนินการ 
- มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 

- มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 

- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

9. ตัวชี้วัด 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

 

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลทุ่ง

ทองท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทองเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้ด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหาร
ราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มี
การแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลทุ่งทองให้ความส าคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชน
ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมี

ความส าคัญท่ีจะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทาหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ
เข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีแล้ว 
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

เทศบาลต าบลทุ่งทองเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 



216 
 

 

 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร  

 และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและ
เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเส่ียงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ เข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฝ่าย
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บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งทอง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
รับการอบรม 

3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.2562-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความ
พร้อมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนา
ตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ท้ังในเทศบาลต าบลทุ่งทอง และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 
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6. วิธีการด าเนินการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในเทศบาลและหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 

3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทองทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

2. สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 

11. ตัวชี้วัด 

1. จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

2. ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
 ของฝ่ายบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

เป็นกลไกส าคัญท่ีใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจใน
การบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจาก
จะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

3. สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน 

 

4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
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2.แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

3. สมาชิกสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

เทศบาลต าบลทุ่งทองเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
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- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เพื่อร่วมติดตามและตรวจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน 

- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จ านวน 2 คน 

- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 22 คน 

- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย์ รวม 6 
คน 

2. สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนาข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา
เทศบาล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมส่ีวนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ               
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1.เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป

ชัน 
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2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ

คอร์รัปชันได้ 

2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในระดับเทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้

เทศบาลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีใน
ท้องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ า เป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุน
และร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัป
ชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลทุ่งทองในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลทุ่งทองพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจาเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 

3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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4. เป้าหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง
ทองเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

6. วิธีด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลทุ่งทองในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลทุ่งทองกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
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2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 

3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในจังหวัดต าบลทุ่งทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

5. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


