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การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบั นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  จำเป็นที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และ
การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่
ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 

  จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 
615 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี  2560 ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) พร้อมรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assesment Report : SAR) และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ต่อไป 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ งจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการป้องกันการทุจริต ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

  

บทนํา  
  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ  
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว 
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว 
การกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
  เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
  ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน 
  และปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต  
  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย  
  กฎระเบยีบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
  โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
  ทําให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ 
  มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา 
 ของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการ 
 ยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง   
  เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  
  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการ  
  ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ 
  ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
  ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพ 
  ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  
  ให้กับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม 
  ที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า  
  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  
  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ 
  สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง  
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  
  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  
  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
  
2. หลักการและเหตุผล   
           ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ  
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อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ต า ม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
 1 เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
  ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's participation)  
  และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

4. เป้าหมาย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมื อง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด 
  ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม 
  มาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
  มิชอบของข้าราชการ  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต 
  และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

  
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม  
  และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ 
  ทํางานและชีวิตประจําวัน  
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
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  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
   พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
   ในการเฝ้าระวังการทุจริต  
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า 
   ระวังการทุจริต  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 
  กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด 
  ความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการที่ด ี (Good Governance) เป็นหลักสําคญัในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจรติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ รวมทั้งเป็นการเสริมสรา้งจิตสํานึกในการทํางานและความ 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก 
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบ่ันทอนความเจรญิของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ 
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติคอรร์ัปชันอย่างจริงจงั ในสถานการณ์วิกฤติปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันใน 
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยตา่งเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได ้
ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภบิาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยา่งเขม้งวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจติสํานึกของคนไทยร่วมต้านภยัการทุจรติ ควบคู ่
กับการเปลีย่นแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรร์ัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภบิาล        ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบญัญัติของกฎหมายรัฐธรรมนญูแหง่ 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจัจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาํหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรปูการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครฐั จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลีย่นแปลงไปในทาง ที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรปูการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผดิชอบและการตรวจสอบได ้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา 
คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลา่นั้นมาใช้เป็นเครือ่งมือกลไกในการสร้างมาตรฐานดา้นความโปร่งใสสําหรับ 
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถปุระสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาํเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ีไดต้่อไป  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คณุธรรม และ 

จริยธรรม 
2.  เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาํคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและสามารถ 

นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
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4. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย  ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาล 
2.มอบงานให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผู้้บริหารท้องถิ่นทราบ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ  10,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลดัเทศบาล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1) ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคณุธรรม และจริยธรรม   
2) ผู้บริหารเทศบาลบุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3) ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป 

ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4) ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส 
โลกาภิวตัน์ มีรากฐานสําคญัจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหนา้ที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก ่
ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ 
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคณุธรรม ในองค์กรเพื่อเปน็ต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบตัิตาม  
  จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงเห็นความสาํคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนัก
ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มคีุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบตัิงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีคณุธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตสว่นตัว และในการปฏิบัต ิ
ราชการ  

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้าง 
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง 
จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และ  
ธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้งและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ   จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลดัเทศบาลตำบลทุ่งยั้งบรรยายให้

ความรู้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่  
6.2 จัดกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสรมิให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเหน็คุณค่าของ

การเสริมสร้างสังคมแห่งความดมีคีุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณในการดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลดัเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจรยิธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพทุธศาสนาและน้อมนําหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจติสาธารณะเกดิความสํานึกร่วมในการสร้างสังคม 

แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม  
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล    
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  

1. หลักการและเหตุผล  
  การบันทึกการปฏิบตัิงานประจําวนั โดยเฉพาะบคุลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน 
แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าไดท้ําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน 
แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผูบ้ังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมนิผลงาน ยังส่งผลให้การ 
ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกจิที่ไดร้ับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลลุว่งหรือไม่อย่างไร และ 
หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏบิัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลใหเ้ห็นว่าค่าของคน 
อยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูร้่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําใหท้ราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนัในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาํบลxxx เห็นความสําคญัของการบันทึกประจําวันดังกล่าว  
จึงได้จัดทําสมดุความดีพนักงานจา้ง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปน็เครื่องมือในการควบคมุดูแล  
การปฏิบัติงานด้วยความ รับผดิชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกดิประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบยีบวินัย 
ส่งเสริมการสรา้งจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต  
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบรหิารส่วนตาํบล และพนักงาน  
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดิตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
 3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซือ่ตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  

3. เป้าหมาย   พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

4. ระยะเวลา  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2563)  
5. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมดุการบา้น โดยบันทึกผลการปฏิบตัิงานประจาํทุกวันและส่งให้ 
   หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  

2. รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บรหิารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนกังานประจําปี  

6. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

7. สถานที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสำนัก / กอง ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสรมิให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 2. มีการตดิตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญัหาสามารถแก้ไขได้  
 3. พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสตัย์ สุจริตเกดิความรับผดิชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนด  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคญัยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ       
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาํเรจ็ มีความเจริญกา้วหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 
บุคลากรที่มคีุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มคีวามรู้และเข้าใจงานเป็นอย่าง
ดี เมื่อไดร้ับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน 
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไมม่ีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาํเปน็ในการทํางาน ย่อมทําให ้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจรญิก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคณุธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคณุลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลกั 
คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความรับผดิชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสยีสละ มีความ 
เมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผูม้าขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชน
และประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มคีวามโปร่งใสมีการ ป้องกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักการแห่งธรรมาภิบาล   

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานให้ห่างไกล จากการ
ทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกตสิุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ 
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และตอ่
ประเทศชาติบา้นเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได ้

อย่างถูกต้อง  
2.3 เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติ ค่านยิมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ตอ่ผู้มา 

ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งข้ึน  
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ สุจริต ให้แก่ 

บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตาํบล  

4. กลุ่มเป้าหมาย   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561   

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
6.1 ติดต่อประสาน 
6.2  ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
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6.4 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
6.5 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ 

เหมาะสม  
6.6 แจ้งพนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6.7 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

  

8. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาํเนินชีวิตได้ 

อย่างแท้จริง  
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตยส์ุจรติ และเจตคติต่อองค์กรตอ่การ 

ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบญัชาท่ีดี  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหม้ีประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนด 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ 
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสทิธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจรยิธรรมเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซึ่งหัวใจสําคัญของ
การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไมไ่ด้คือคณุธรรม จริยธรรม เพราะคณุธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤต ิ
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรม
และจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลลุ่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอยา่งประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมัน่และ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารบับริการที่องค์กรนั้นๆ  
  เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดังกล่าวนีข้ึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติสํานกึการต่อต้านการทุจรติ  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  
3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรม  
3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขดักันแห่งผลประโยชน์หรือมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เป้าหมาย  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดยเชิญ วิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้
ประพฤติปฏบิัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากจิกรรมนอกสถานท่ี ในบาง
โอกาส  

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

8. งบประมาณในการดําเนินการ  5,000  บาท /ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมิน
เป็นตัวช้ีวัด และต้องไดร้ับผลกาประเมินไมต่่ำกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เกิดจิตสํานกึท่ีดีในการต่อต้านการทุจรติ และ ประพฤติปฏิบัติ
โดยยดึมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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  1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง”  

2. หลักการและเหตุผล  
ตามทีเ่ทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดยกําหนดกลไกและระบบในการ 

บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง 
วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง      
กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,       มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน ,ยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการ แสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้จัดทํา 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขดักันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี 

ชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ 

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทาํงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเปน็ท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รับบริการและ 
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสีย  

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต  
สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ  

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ และพนกังานจ้างทั่วไป  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก ่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็น  

ประเทศท่ีมมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความ 
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ 
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกยีรตภิมูิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจรติ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตรฯ์ ข้างต้น  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้กาํหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจรติขึ้น เพือ่ให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกดิความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้นการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรมแก่คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อตา้นการทุจริตที่นํามาเผยแพรม่ากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจติสํานึกดา้นการต่อต้านการทุจริต อาทิ  

กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการปลูกจติสํานึก  
2. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดไดร้ับทราบและถือปฏิบตัิอย่าง 

เคร่งครดั ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จํานวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติที่นํามาเผยแพร่  
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น 
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง 
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม 
อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตวั โดยก่อให้เกิดผลเสยีต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด 
หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรใน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
เครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.2 เพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจรติโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างให้ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีจิตสํานึก ค่านยิม และวัฒนธรรมเรื่อง 

ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณุธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจรติคอรร์ัปชัน 
มุ่งสู่การเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีการดําเนินการ  จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

 

 



 

 

- 30 – 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลดัเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
  พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้งและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน    

ผลลัพธ์  
  พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้งและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรฐับาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อนัรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจดัระบบอตัรากําลังและ 
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยดึหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
วางใจในระบบราชการเสรมิสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลมุการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและการมผีลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  ปัจจบุันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติ โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาต ิร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลมุประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง 
การต่อต้านการทุจรติในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานด้วย  
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตข้างตน้   และเพื่อนํา 
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเ้ป็นกลไกสําคัญที่จะ 
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลxxxจึงไดต้ระหนัก 
และเห็นถึงความสําคญัของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผูส้นใจไดศ้ึกษา เพื่อเป็น 
พื้นฐานการปฏิบัตตินในการร่วมกนัรณรงค์สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลไดต้่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลxxxให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานนําไปเป็นองค์ 
  ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 2.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต   
  คอร์รัปชัน  
4.. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลxxx  
5.  พ้ืนที่ดําเนินการ  
   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6. วิธีดําเนินการ  
 5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมลู  

5.3 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5.4 ตรวจสอบความถูกต้อง  

 5.4 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
5.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใหค้วามรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา ได้ใหค้วามสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ 
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยดึหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
วางใจในระบบราชการเสรมิสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหม้ีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและการมผีลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนํา 
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จ ะ 
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้
ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้
ศึกษา เพื่อเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานนําไปเปน็องค์ 

ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต          

คอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลู  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ  :ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจําปี 2561 

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ )Climate Change) ที่ทําให้
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึง
เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่
นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจําปี 2561” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล
ดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
  3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  

3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มี
และลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม )Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน 
4. เป้าหมาย /ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. วิธีดําเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้า
ร่วมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
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6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
5,000 บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

10.ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
  10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 ทําให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน  
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1. ชื่อโครงการ  :โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ  
   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
 
 

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลบัมามีความสมดุล
เพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ 
โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 
อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่
อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและ
พลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

เพิ่มมากข้ึน 
 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต  
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจํานวน 9 ชุมชน โดยปลูกพันธุ์ไม้

ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้  เป็นต้น 
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 

11 ชุมชน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งพนักงาน/
ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  างๆ ทั้งผู้นําชุมชนกลุ่มต่   9 ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม .
ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ )กลุ่มรวมทุก

ชุมชน(  
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้ งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน )กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน(  
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน )กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน(  
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทําความสะอาดถนน

และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด 

ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน /ชุมชน หรือหน่วยงานที่ปร ะสบความสําเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
5,000 บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 39 - 
 
1. ชื่อโครงการ  :โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการ
ดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย
โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังน้ัน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย 
ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนยากจนในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต  
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 

6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
10,000 บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส 
ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด 
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ 
ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้ เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่ง ยาเสพติด  
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญ 
ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ 
พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ 
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน 
มี จริ ยธรรม มี ศี ลธรรม  และมี ค่ านิ ยม ในการดํ า เนิ น ชีวิตที่ เหมาะสม   โครงการอบรม “พาน้ องท่ อ งธรรมะ” 
gป็ น โค ร งก ารที่ ช่ ว ย พั ฒ น า เย าวช น โด ย ก ารพั ฒ น าจิ ต ใจแ ล ะป ลู ก ฝั งจ ริ ย ธ ร รม  คุ ณ ธรรม  แ ล ะศี ล ธ ร รม 
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” 
เพื่ อให้ เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่ รับไปประยุกต์ ใช้ ชีวิตประ จําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ 
แสดงออกทางกิริยา มารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน 
สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต 
และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกั น   
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทาน ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อ 
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบตัิทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคี 
  ในหมู่คณะ  

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณแ์ละการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติสํานกึ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม  

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินยั 
3.4   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   เด็กนักเรยีนและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชุมผูเ้กี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมตัิ  
 6.3 ประสานการจดังานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและประชุมช้ีแจง  
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบยีบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ  

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  2,000บาท/ปี  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งยัง้  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญัญาแกเ่ด็ก  
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกีย่วกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  
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1. ชื่อโครงการ  :วดคําขวัญต่อต้านการทุจริตการประก  

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรูส้กึไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่
ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ  
ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ 

3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต 

3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

  เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ้ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อม

ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
  5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด 

5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้งกําหนด 
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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6. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
5,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการ
ทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
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1. ชื่อโครงการ  :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลทุ่งยั้ง 
          (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ
การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน
รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดย
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แล ะ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ขึ้น เพื่อ
ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  
 
3. วัตถุประสงค์   
  1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
  2. เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อยา่งสมดลุ เพื่อสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
  3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 
 
4 . เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน  100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า

ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

5 . กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติิ  
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและสรรหาวิทยากร  
  5.3 ดำเนินการตามโครงการ 

5. 4 สรุปลการดำเนินการตามโครงการ 
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 .6  พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
2,000 บาท/ปีงบประมาณ 
 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

01 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันไ ด ้
 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน 

ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย 
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกดักั้นการทุจรติเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 

หลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ  
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ 
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประกอบ 
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน 
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้  
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี  
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า  
โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน 
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง เจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๗ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี ทั่วประเทศต่อไป  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้งด้วยการจดัทําแผนป้องกัน
การทุจริตในองค์กร  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4 ปี 

  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง  
6.3 จดัตั้งคณะทํางานการจดัทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จดัทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  
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10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร เทศบาลตำบล  

ทุ่งยั้ง ได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง 

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัติามระเบียบ)  

 
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญตอ่องค์กร โดย
การ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน 
การพัฒนางานขององค์กร จะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น  
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
3.2 เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  

คนเก่งเข้ามาทํางาน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  จํานวน 1 มาตรการ  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงนิเดือน ตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลดัเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %    
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า ระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้  
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1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
 
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ที่กําหนดให้เทศบาลมีหนา้ที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ  บริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี 
อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ  
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง 
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่
มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ 
หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนมุัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า  
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
6.2 จดัทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
6.3 จดัทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุกเดือน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลดัเทศบาล  
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกีย่วข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่นอ้ยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ ปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง
ยั้ง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ลําดับต้นๆ ของเรื่อง
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น  
เงินเดือน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวมและเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  ของทุกป ี
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจาํปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้กองคลัง จัดทําทะเบียนคุม
เงินรายจ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ เทศบาล จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  
3.2 เพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏบิัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคมุเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกนั  
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดา้นจัดซื้อจัดจา้ง  
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จดัเก็บข้อมลูในการจดัซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ จํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  



 

 

กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

 
- 59 - 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมลูในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมลูในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าเป็น 

ประโยชน์กับประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จดัทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา 
พัสดุ  

6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพสัดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ 
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสรมิธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจา้ง  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นการที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมี 
อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ 
ประชาชนไดเ้ข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ 
เทศบาล  

3.2 เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 3.3 เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดํ าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 
4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และชุมชนตา่งๆ ภายในเขตเทศบาล 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมลูกระบวนการจดัหาพัสดเุพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี  
- ประกาศการจดัซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอรด์ 

ประชาสมัพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นตน้  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกดิความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้
ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการ
ติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และ
แจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ 
เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด  
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ 
บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ำ ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ 
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด  การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเ่ลอืกปฏิบัติ  
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ 
เลือกปฏิบตั ิ
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

สำนักปลดัเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม กองการศึกษา และกองวิชาการและแผนงาน 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ใหไ้ด้
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ดา้นระบบระบายนำ้, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดา้นการส่งเสรมิกีฬา, ด้านการส่งเสริมผูสู้งอายุ, ด้านการส่งเสรมิผูด้้อยโอกาส, ด้านงาน 
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสรมิการท่องเที่ยว, ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ 
ตัวอย่างแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ๕๙ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมลูฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนดิ การจดัการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตัิ  
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการป้องกันการทุจรติและสรา้งความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้ง
เกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กําหนดเลขท่ีบ้าน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดยดําเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการ 
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได้
กําหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ ดําเนินงานโดย  

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่ระบบต้อง 
เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ  
ผู้อนุมัติ/นําระบบถ่ายสําเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ง
เป็นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและ บัตร
ประจําตัวประชาชนอีกด้วย  

- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน โดยนาย  
ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง ด้วยโปรแกรม 
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน 
เครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http:intranet.dopa.go.th/padmic นอกจากน้ี ยังมี
การกําหนดระยะเวลาดาํเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้บริการ ตามลาํดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเ่ลอืกปฏิบัติ  
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบตัรประจําตัว 

ประชาชน ตัวอย่างแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ๖๐  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนผู้รับบริการไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตร 
ประจําตัวประชาชน  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ท่ีว่าการอำเภอลับแล) 
 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจาํตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดย 

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบยีน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตัิ  
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนา้ที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
และในการ ปฏบิัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา 
แผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจดัจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏบิัตงิาน และการเปดิเผย 
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกจิหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น น้ัน เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกดิประโยชน์ 
สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคณุภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผูร้ับบรกิารหรือไม่ การที่จะทราบถึง 
ความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ 
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบตังิานตามหน้าท่ี ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ 
ประชาชน โดยใช้วิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมสี่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ และการเปดิเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนัน้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกดิความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และไดร้ับการ 
ตอบสนองความต้องการ  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บรกิารประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชน  
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ  

3.2 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด 
หรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  พื้นที่ในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลุง่ยั้ง 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจดัจ้างสถาบันอดุมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด 
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรปูแบบท่ีกําหนด  
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพงึพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
 6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบนัผู้ทําการประเมิน  
 6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  

6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนส์ุขแก่ประชาชน   

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

8. งบประมาณดําเนินการ  
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจา่ยประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจ 
ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ  20,000 บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ   
  สํานักปลดัเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลติ  
     ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ  
 10.2 ผลผลติ  
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) 
โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงมีการนําเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเปน็ธรรมและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ  
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกดิความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมคีวามเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัตเิป็นมาตรฐานเดียวกัน  

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบตัิงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ 

ผู้ใช้บริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี ได้แก่ จดัให้มีกล้องวงจรปิด 

ภายในสถานท่ีให้บริการ  
6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผูสู้งอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้พิการ  
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายกูลาง  
6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการ 

ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ    

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  สํานักปลดัเทศบาล /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา  

กองสวัสดิการสังคม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  

2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ 
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่าน
มาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น  
  เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด ผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ข อง
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง 
กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบตัิราชการใดๆ ไปสู่

ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหนา้ที่รับผดิชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่เทศบาลต้องปฏิบตัิ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการ 

ให้บริการที่สามารถปฏิบัตไิด้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง การอนุญาต การอนุมตัิ หรือการปฏิบตัิราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก  
เทศมนตรมีอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรหีรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจดัทําแผนภมูิแสดง ขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรยีนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ 
ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคดิเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บรหิารทราบ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกหน่วยงานท่ีมีงานบริการประชาชน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนไดร้ับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ 

เจ้าหน้าท่ี  
10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคลอ้งกับนโยบายปฏริูประบบราชการ  
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเปลีย่นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา 

ต่อคณะผู้บรหิารมากยิ่งขึ้น  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป 
เพือ่ประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการ ปฏิบตัิงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ 
สะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและ 
แนวทางการบริหาร ราชการดังกลา่ว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ 
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชนส์ุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ 
แบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ 
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ไดม้ากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลว้เกิดความประทับใจ 
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการทีม่ีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้  
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรบับริการ  
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัตริาชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล 
การดําเนินงานได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พ้ืนที่ดําเนนิการ  
  สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัตริาชการและประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยทัว่กัน  
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคาํร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
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  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัให้มีการให้บริการแก่ประชาชน 
   ทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมตัิ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 6.6 มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการจดัทํา 
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดยีิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกสำนัก / กอง ของเทศบาลคำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน 
ผู้มาตดิต่อขอรับบริการ  
 10.4 การปฏิบัตริาชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้  
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏบิัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกจิและขอบข่าย 
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพจิารณาถึงความสําคัญ คณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ 
ดําเนนิการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพือ่ให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
  ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับใหเ้ข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง 
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ  

4. เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลดัเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลัดเทศบาล รอง 

ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ  
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลดัเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนา้ส่วนราชการทกุส่วน ท่ี 

ได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกดิความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก 
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้บญัญัตเิกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีไว ้
หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ ที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การทีน่ายก 
เทศมนตรจีะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดยีว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้  

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจตา่งๆ ของฝ่ายบรหิารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบอํานาจอยา่งน้อยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
              เทศบาลตำบลทุง่ยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนา้ที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติราชการแทน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาํเนินการแล้วเสร็จ  
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1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บญัญตัิกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีในฐานะเจา้ 
พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดดัแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต ่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การทีจ่ะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ 
ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจรติขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนกังานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง 

รอบคอบ  
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชันของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คําสั่งนายกเทศมนตรมีอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรอง 
นายกเทศมนตรี  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   
6. วิธีดําเนินการ  
  เสนอคําสั่งเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจา้พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

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

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าท่ีในการ
จดัทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และ หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้
มารับบริการ ตดิต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมมีากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไมม่ีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมตั ิ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายตา่งๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกดิ
ความ ล่าช้า ประชาชนไมไ่ดร้บัความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัตงิานตามอํานาจ 
หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบรหิาร 
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ประชาชนไดร้ับการอํานวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สตัตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคมุและรับผดิชอบในการบริหารกจิการ 
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบญัชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ 
มอบหมายการปฏิบตัิราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ไดร้ับแต่งตัง้ในการสั่งหรือการปฏิบัตริาชการของนายกเทศมนตรไีด้ 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบญัชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ี
และรับผิดชอบควบคมุดูแลราชการประจาํของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนด 
หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสุโขทยัเรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวดัสุโขทัย 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมคีวามยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอํานาจ 
หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชน  
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตดัสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหนา้ที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจรติและประพฤติมิชอบใน 

ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
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4. เป้าหมาย  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรมีอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา้ 
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหนา้ส่วนราชการ  

5. พ้ืนที่ดาํเนินการ  
              สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งการ  
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏบิัติราชการแทนรบัทราบและถือปฏิบัติ  
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคาํสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         สํานักปลัดเทศบาลตำบลทุง่ยั้ง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

    มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกีย่วข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่นอ้ยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเปน็ช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเปน็วันพ่อแห่งชาต ิ
และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ 
ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีตดิต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหา 
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอยา่ง 
นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมลน้ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมไิด้ และเป็น 
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสรมิการ 
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก ่
หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรตผิูท้ี่มีความซื่อสตัย์ สุจรติ มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวัน
พ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดเีด่นในพ้ืนท่ีเทศบาล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกยีรตคิุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดี
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และใหส้ังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสําคญัยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนใน
ชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณุแก่พ่อ แม่ดเีด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ         สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยัง้ 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จาํนวน 11 ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชน 

ดําเนินการคดัเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองเพื่อทําหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัตผิู้ที่ถูกเสนอช่ือจากชุมชนต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาล  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผา่นการกลั่นกรองด้านคณุสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบ 
และเห็นชอบ  
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6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคญัที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเดจ็พระนางเจา้สริิกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปี  

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

8. งบประมาณดําเนินการ  5,000 บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลดัเทศบาล  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวนกลุ่มเป้าหมาย  

10.2ผลลัพธ์   
- พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณ มคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี   
-  มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
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1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปฏบิัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ ์

2. หลักการและเหตุผล  
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรบี แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การม ี
คุณธรรม จรยิธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญัหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค 
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคณุแก่ผู้กระทํา
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี เหล่านั้นใหร้่วมกันสร้างสรรค์สังคมทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสรา้งสังคมแห่งความดี อยา่งเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคณุธรรม เป็นรากฐานอันสําคญั
ในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพือ่สร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนไดม้ีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบาย 

หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคณุค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
             พื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบตัิตนให้เปน็ท่ีประจักษ์ผ่าน 
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นท่ีรับผิดชอบจํานวน 8.29 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 9 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9,933 คน ครัวเรือนจํานวน  3,944 ครัวเรือน ในการ บริหารงานของ
เทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปญัหาได้ตรงกับความ ต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด  ปัจจุบันเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จํานวน 9  ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี ของเทศบาลต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมสี่วน
ร่วม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลมหีน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) 
กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าท่ีส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มคีณะกรรมการชุมชนเข้ามา 
เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอืน่ๆ รวมตลอดทั้งการดูแล 
ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนนิกิจการการประพฤตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจรติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดใหม้ีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมา 

ด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง   
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัตตินเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลังใจ  

4. เป้าหมาย  
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระการดํารง 
ตําแหน่ง จํานวน 9 ชุมชน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดาํรงตําแหน่ง   
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคณุ  
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลดัเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
10.1 ผลผลิต  
- คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ไดร้ับการยกย่องเชิดชู 

เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
10.2 ผลลัพธ์  
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี ด้านการบําเพ็ญประโยชนส์าธารณะในท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา 
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี 
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น 
แบบอย่างแก่ประชาชนตำบลทุ่งยั้งผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งอย่างสม่ำเสมอ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งโดยการ
มอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผูเ้สยีสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกจิกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
3.2 เพื่อส่งเสริมการสรา้งแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก ตระหนักถึงความซื่อสตัย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีค่านยิม  

ยกย่อง เชิดชู และเห็นคณุค่าของการประพฤตปิฏิบัตตินตามหลักคณุธรรมและจรยิธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนนิกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาใน 

การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพือ่ให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือกและได้ 

คะแนนสูงสดุ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลดัเทศบาล  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณคา่ของการ
ประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคณุธรรมและจรยิธรรม   
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก ่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ได้ทรงเน้นยำ้แนวทางการ 
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง 
การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้มมีการปลูกพืชหลากหลาย 
ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผ้ล ไมย้ืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ 
การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลติสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกจิ 
ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนา่ยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก 
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกดิ 
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และทีส่ําคญั 
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจา่ยของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเป็นการเพิม่รายได้ใหแ้ก่ครอบครัวอีกด้วย  ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกดิภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ำฝนท่ีมีน้อยกว่า
ปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไมส่ามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นท่ีอยู่ใกล้
กับคลองส่งน้ำ ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหลา่นี้จะอาศยัน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรไดร้ับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย่าง
มาก โดยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้สง่เสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมเีกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกลูถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรใน
พื้นที่หันมาปลูกพืชใช้ น้ำน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเหน็ได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทําน้ำ1 ไร่ ใช้น้ำ 
1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ำ 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดําเนินการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที ่ ได้รับผลกระทบจากภยัแล้งในพ้ืนท่ีตําบลหนองตาแตม้อย่างยั่งยืนได้เห็นความสําคัญของการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนนิชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรกจงึได้คัดเลือก ประชาชนท่ี
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้และ สามารถนําผลติผลที่
เหลือจากการบรโิภคไปเพิ่มรายไดอ้ีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จดัการน้ําในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้งให้มรีายได้จากกจิกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดทํากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัต ิ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจําศูนยเ์รียน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์สาธติ เกษตรผสมผสานถา่ยทอดใหแ้ก่เกษตรกร  
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4. สถานที่ดําเนินการ  ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประชุมคณะกรรมการ 
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2562 
5.3 มอบใบประกาศนียบตัร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 
5.4 ประชาสมัพันธ์ศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหว่างเดอืนเมษายน – สิงหาคม 2562   

7. งบประมาณดําเนินการ  50,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ตัวชี้วัด  

9.1 ตัวช้ีวัดที ่1 ระดบัความสําเรจ็ของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดําริ  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดบัความสําเรจ็กิจกรรมถ่ายทอดใหค้วามรู้ของศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจขอเขา้ 
ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  

10. ผลลัพธ ์
10.1 เกษตรกรสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

            10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ได้  

10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
มีเกษตรกรเข้าร่วมและดำเนินการ  
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  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ 
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ 
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ 
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายใน
องค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ีความโปร่งใส มีคณุธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
              เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ 

ประเมินการปฏบิัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสมัพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งยัง้  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญตัิว่าการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผดิชอบของผู้ปฏิบัติงานการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ 
กํากับการปฏิบตัิราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัตริาชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหส้่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนนิการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ 
คุ้มค่าในภารกจิ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดใหม้กีารจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัตริาชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง กับปลดัเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และหัวหนา้สํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง 
และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้การปฏิบัตริาชการตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดบัสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัต ิ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรยีมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติ 

ราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานกั/กอง/ฝ่าย   
เทศบาลเมืองสวรรโลก ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเปน็ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา  

ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการดังกล่าวบรรลุ 
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลง
นาม บันทึกข้อตกลงการปฏบิัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลดัเทศบาล กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทํางานไดร้่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัตริาชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6)  การพัฒนาความรู้และการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ  
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ  

1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผูป้ฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กมุภาพันธ ์2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัตริาชการอย่างเหมาะสม เช่น   
 -  ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการรอบ 6 

เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น  
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูก้ํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บขอ้มูล เพื่อให้การ

ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแลและตดิ ตาม ผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว  

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดที่ 
กําหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคา่เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัตริาชการใน 

เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้
  

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
ผลการประเมิน  ระดับคะแนนที่ได้รับ  

มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัดีเลิศ/ดเียี่ยม  5  
มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัดีมาก  4  
มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัดี  3  
มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัพอใช้  2  
มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัปรับปรุง  1  

 
7  ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8 งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งยัง้  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาํข้อตกลงการปฏบิัติราชการ  
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  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 

ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคมุ 
ดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลสวรรคโลก เนื่องจากเห็นความสําคญัของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การ
ดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลสวรรคโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปอ้งกันหรือลดความเสีย่งจาก
การดําเนินงานท่ี ผดิพลาดและลดความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลสวรรคโลกยังใหค้วามสําคญักับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มเีจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ  
  การให้ความร่วมมือกับสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ี ไดม้อบหมายให ้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลงั มีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนา้ที่ของสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรณไีด้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหนว่ยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลงัปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     
นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มเีหตผุลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ 
ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดร้ับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจรติ มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ 
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มหีน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครดั เที่ยงธรรม ไม ่
เลือกปฏิบตัิ กรณมีีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏบิัติราชการตามอํานาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ  นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือ
กับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลสวรรคโลก เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผา่นมาในรอบ 10 ปี ไม่พบ
การทุจริตแต่อย่างใด  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการ กรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการต่อผู้บริหาร  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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6. วิธีดําเนินการ  
- ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการ 

ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การปฏิบตัิราชการของเทศบาลสวรรคโลก 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบยีบ ฯ ภายในกําหนด  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดคา่ตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีมาตรการจดัการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
10.2 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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 2.5.3 ดําเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ   
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ อํานาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย    

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับ
การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรอืตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสจุริต ซึ่งหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคญั   

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุนกลไก
การ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็น
อย่างมี ประสิทธิภาพ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ    
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิ ตัริาชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจาก   
หนว่ ยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภบิาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปดิโอกาสให้
ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเหน็ ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ 
อินเตอร์เนต็ ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง  
  ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดรอ้นของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แตง่ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง รวมถึงจัดทําคู่มือ 
ดําเนินการเรื่องร้องเรยีนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบได้ถือปฏิบตัิให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนตา่งๆ   
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
              เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดาํเนินการ 

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทีไ่ดร้ับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให ้

ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้เสีย คูส่ัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตามคู่มือ 
ดาํเนินการเรื่องร้องเรยีนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งโดยปฏิบัตติามขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบและ
หลกั เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 
ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมใิห้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้ ประกอบกับนโยบายของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557 กไ็ด้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคญัของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดทํา มาตรการ
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมบีุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลเมือง สวรรคโลก ว่า
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น  

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรือ่งร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรือ่งการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิใหเ้จ้าหน้าท่ีกระทําการทุจรติหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานสว่นตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
3.2 ยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคญัของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.3 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤตมิิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมลูและเข้าองค์ประกอบความผิด 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบหรือไม่  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมเีจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
6.3  กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจง้เบาะแสข้อมลูเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ  

ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที ่
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองวิชาการและแผนงาน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด  
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  ผลลัพธ์  
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝา้ระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 98 - 
  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลขู่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี 
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ    โดย
เรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณใ์ห้ประชาชนมีโอกาส อย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด เทศบาลตำบลทุง่ยั้ง จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดยมีฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง   
3.2 เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 1 แห่ง  
  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง)  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัด ุ

การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ทีก่ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมลูครบตามรายการ
ที่กําหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เนต็สาํหรับให้บรกิารประชาชนท่ัวไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถติิผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง”  

2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัตไิว้ว่าภายใต้บังคบั 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเขา้ 
ตรวจดไูด้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การม ี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสาํเนาและการรับรองสาํเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขึ้น  

2. เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย    
จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบตัิหน้าที่ให้เปน็ไปตามระเบียบนี้  

3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมลูข่าวสาร ดังนี้  
3.1 ข้อมูลขา่วสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้  
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย  
1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  
2. ระเบียบเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จาํนวน 1 ชุด  
3. ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสาํเนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์

ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 1 ฉบับ  
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทุง่ยั้ง 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ  
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ๊ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  
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7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ    

เริ่มตั้งแต่เดือนตลุาคม 2560 เปน็ต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

8. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
- มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ณ สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
- มีการจัดระบบข้อมลูข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน   
- มีประชาชนขอตรวจดูข้อมลูข่าวสารทางราชการ  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบ
ได้   
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูทีส่ําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจดัองค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ 
และอื่นๆ  ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จดัทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สําคญัและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหนา้ที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สําคญัและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีและเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10ประเภทขึ้นไป  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่  
 -     แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
- แผนการดาํเนินงาน - แผนอัตรากาํลัง  
- แผนการจดัหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ 
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ตอ้งมีความโปร่งใส ต้องให ้
ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู ้ เพื่อประชาสมัพันธ์การปฏิบตัิงานของภาครัฐเพื่อ 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ 
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มคีวามเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก 
ในการป้องกันและตรวจสอบมิใหเ้กิดการทุจรติ หรือการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

6. วิธีดําเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับงบประมาณ รายการบญัชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจดัจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และปดิประกาศข้อมูลดังกลา่วท่ีบอร์ดประชาสมัพันธ์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

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

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารที่สาํคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบรหิารงานของเทศบาล 
ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งยัง้”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูทีส่ําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจดัองค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ 
และอื่นๆ  
  ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้ตระหนักและเห็นความสาํคัญของการเผยแพร่ข้อมลูที่สําคญัๆ ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ 
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สือ่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอํานาจ 
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมลูตามภารกจิหลักของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
 -     บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบคน้ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจําปี  
- ประชาสมัพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอรด์/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน    
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น    

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน 
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้ดําเนินการ
จัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกอง
วิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาํชุมชน  
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจไุว้ในแผนพัฒนาสีป่ีของเทศบาล  
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมแก้ปญัหา และส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยแบบมี

ส่วนร่วม  
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานชุมชน และจดัให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สําหรับให้ 
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใหไ้ด้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมลู  
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
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6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเมินผล และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ  
7 ระยะเวลาดําเนินการ  
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชมุชน จํานวน 9 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2561 

8 งบประมาณดําเนินการ  10,000 บาท  

9 ผู้รับผิดชอบ  
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดม้าตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพือ่นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน  
5. ประชาชนไดเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งย้ัง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนใน
ด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรอืนํามาเป็น

ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สาํนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ 
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รบับริการ และผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง เพือ่แก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
5.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานใหผู้้ร้องทราบ  

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจนัทร์ – วันศกุร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางรอ้งทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

6.1 สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-816595 ทางโทรสารหมายเลข 055-816594 
6.3 ทางเว็บไซต์   
6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรยีน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก   

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตำบลทุ่งย้ังเคลื่อนที่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนใน
ด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา 
โครงการเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการ
ให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กร
เอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อน
น้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสยีค่าใช้จ่าย 

หรือเสยีเวลาเพิ่มขึ้น  
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแ้ก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น 

ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 
ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน   

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดย
แบ่งเป็นแต่ละชุมชน 

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บรหิารพิจารณาอนุมตัิ  
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลผุลตามเปา้หมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชนในเขต

เทศบาลทั้งหมด  
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บรหิารพิจารณาอนุมตัิ  
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลผุลตามเปา้หมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีที่จะนําไปให้บริการแก่

ประชาชนท้ัง 9 ชุมชน  
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4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

  7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
       8.ประเมินผลการปฏบิัติงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    

กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก  
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งอย่างทั่วถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมรับ 
ฟังทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

- 112 - 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

    

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมี
หน้าท่ีเร่ง ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับเหตเุดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข พ.ศ.2535และจะไดแ้ก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเรว็   
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ  

  3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหนา้ที่  

4. เป้าหมาย  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ(เจ้าหน้าท่ีภายในกอง

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานใหผู้้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร ์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชอ่งทางร้องทุกข/์ 
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณยี์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค   
7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรยีนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจาํทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถงึการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้งจะต้องม ี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง 
เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนรอ้งทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต  
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบตัิ  
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องไดร้ับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม 

ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดําเนินการ   ผู้ร้องเรยีนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีการดําเนินการ   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน  

9. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ    

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ัง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไ้ข
เพิ่มเตมิ )ฉบับท่ี ๒  (พ .ศ.๒๕๕๙  หมวด 1 องค์กรจดัทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดใหม้ีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดย
กองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ 
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจรติ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดาํรง
ตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดาํรง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ภายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิม่เตมิ )ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 
และข้อ 9 ที่กําหนด  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อเป็นองคก์รในการยกร่าง
หรือจัดทํารา่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และรา่งแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ความต้องการของประชาคมและชมุชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจรติ และให้ความสําคัญในการตอ่ต้านการ ทุจรติ  
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างมีจํานวน หลาย
ฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความสําคญัของการกระจายอํานาจและการมสีว่นร่วมของประชาชน ต่อ
การกระจายอํานาจ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้จดัทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม 
ประจําปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคญัของการกระจายอํานาจการมสี่วนร่วม
ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพือ่เผยแพร่ความรู ้
ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ 
พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่งด้วย  

4. เป้าหมาย  
  ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุม่อาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี  
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมสี่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคญัของการกระจาย 
อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติทีด่ีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดทําแผนชมุชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสร้างการเรยีนรู ้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมสี่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญ     
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ 
แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการใหชุ้มชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    
การสร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ 
ชุมชนได้รับการเรยีนรู้ รูจ้ักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไ้ข 
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพือ่ให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคญัในการแก้ไขปญัหาที่ตอบ 
มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากดัของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี 
เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ 
ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตดัสินใจด้วยตนเองได้  

4. เป้าหมาย   ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน  
5.2 ประชาสมัพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน  
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกําหนดการ  
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)   

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอยา่งทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมอืกันของคนในชุมชนจะ 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอ่กันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ คา่นิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อ 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  
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3.3.2 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้องดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  
  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ  
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

และเป็นการเฝ้าระวังการทุจรติในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

3.3  เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะทํางานและเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมลู  
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง(ตามหนังสือสัง่การ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน 
ประกอบด้วย  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน    2  คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล        2  คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ           2  คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)        เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าสํานักปลัด          เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งปีละ 2 ครั้งเปน็อย่างน้อย 
แล้วเสนอผลการประเมินใหเ้ทศบาลตำบลทุ่งยั้งทราบ เพื่อนําผลทีไ่ด้จากการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยตุิการ ดําเนินภารกิจตา่งๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้งสําหรับผลการปฏิบัตริาชการประจําปี  

4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน  
6.8 จัดทําแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

พร้อมตัวช้ีวัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บรหิารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนนิการ 

แก้ไขต่อไป  

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

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผลการปฏิบตัิราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ  :โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง           สวรรคโลก 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมี
การกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง  .ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ . 2544 
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก 
6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ

โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ /หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก /กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง  
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1ชื่อโครงการ จัดทำรายงานควบคุมภายในกิจกรรม 
2 . หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ .2544 กำหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้มีการจัดทําและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจำทุกปี 
3 . วัตถุประสงค ์

1 . เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
2 . เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งทราบตามแบบที่ ระเบียบฯ 

กําหนด 
3 . เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม

กําหนด 
4 . เป้าหมาย /ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5 . พ้ืนที่ดําเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6 . วิธีดําเนินการ 

1 . แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2 . แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3 . ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4 . คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ

ตามแบบ ปย .1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย .2  
5 . คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน   

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ  :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโ ครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชื หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนิ นงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนื้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมี
ขึ้น 

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและ
การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดําเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ . 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งและผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่ /ระยะเวลาดําเนินการ  
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง/ 4 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง /นัก ของเทศบาลสำ ตำบลทุ่งยั้ง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อยละ 80 ใน

ระดับมาก( 
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1. ชื่อโครงการ  :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล ตำบลทุ่งยั้ง 
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ . 2544 กำหนดให้
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือ
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย  รับ
ตรวจ 

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย /ผลผลิต  

ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ระดับองค์กร  (จัดส่งรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน )แบบ ปอ. 3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบ

และมีการติดตามผลระหว่างปี 
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน )แบบ ปอ. 3) ไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการ )ระดับส่วนย่อย(  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งรายงานผลการดาํเนินการแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน )แบบ 
ปอ. 3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลทุ่งยั้งประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อไป 
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6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี )ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน

เวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ -จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

1 . ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2 . หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  
การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี

วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่
เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมี
การทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กร

ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย /ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
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10.ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1 . ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  

2 . หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของเทศบาล ตำบลทุ่งยั้ง 
3 . วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4 . พ้ืนที่ดาํเนินการ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5 . วิธีการดําเนินการ 

- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  

- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- เงินของเทศบาลสรุปผลการรับ จ่าย ตำบลทุ่งยั้ง  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6 . ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564) 
7 . งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
9 . ตัวชี้วัด 

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10 . ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ทําให้เกิดความโปร่งใส 
ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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สริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาส่งเ   

1. ชื่อโครงการ  :โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหารสัญญา

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ .อ.ป.ว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ . 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ
เงื่อนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ อ .อ.ป .หรือบุคคลอื่น 
นอกจากน้ีอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี )ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือ
ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ . 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนี้สนิ
มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้า ใจแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ . 2547 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย /ผลผลิต  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 3 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 12คน รวม 15 คน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง      

6.  วิธีดําเนินการ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ 
2. แจ้งผู้บริหาร / สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการ 
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประเมินผลโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 

7 . ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 

8 . งบประมาณดําเนินการ 
  10,000 บาท 
9 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
10 . ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  

3.1ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ . 2547 

3.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน 

3.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1 . ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2 . หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาล ตำบลทุ่งยั้งได้
ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3 . วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางานตามบทบาท
และอํานาจหน้าที ่

เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4 . เป้าหมาย /ผลผลิต  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 12 คน 

5 . พ้ืนที่ดําเนินการ 
ทั้งในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6 . วิธีการดําเนินการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการ

จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า

รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก /กองงานท่ีรับผิดชอบ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกเทศมนตรี

ตำบลทุ่งยั้งทราบ 
7 . ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 
8 . งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท 
9 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
10 . ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11 . ตัวชี้วัด 
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ  :กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่ใช้
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือ ให้กับ
องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3 . วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 เองมากขึ้นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตน  

4 . เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จํานวน 12 คน 

5 . พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

6.  วิธีการดําเนินงาน 
  จัดทำคู่มือ/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล 

น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่  
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 

7 . ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

8 . งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

10.  ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหน้าท่ี 
 
 



 

 

- 135 – 
 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน-  Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง 
ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3 . วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าระวังการทุจริต 
4 . เป้าหมาย /ลิตผลผ  

 ประชาชนในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
5 . พ้ืนที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6 . วิธีดําเนินการ 

 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  

 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  งการเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่  

 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7 . ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
8 . งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท  
9 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
10 . ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  

จริตจํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุ  
  นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1 . ชื่อโครงการ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเคือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2 . หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2552) กําหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  
ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายรว่มกับเทศบาลตำบลทุ่งยั้งในการรว่มคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้งพิจารณาแลว้เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี
ความเข้มแข็ง 
3 . วัตถุประสงค ์

1 . เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2 . เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3 . เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4 . เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เข้ามามีส่วนร่วมใน

การเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล 
5 . สถานที่ดําเนินการ 

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
6 . วิธีดําเนินงาน 

1 . แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2 . จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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3 . เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

4 . ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
5 . ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งยั้งกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7 . ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
8 . งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
10 . ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์  

1 . ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2 . ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3 . ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
 
 
 

 


