
สวนที่ 1 
 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

  การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น 
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น              
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

  สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน
ประเด็นได  ดังนี ้
  (1)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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(4)  สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตเพ่ิมข้ึน 
  (5)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับ
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ  แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน  กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ  ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง  และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี  อํานาจหนาที่  ตามกฎหมาย  และดวยเหตุที่วานี้  ได
มีสวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง  คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางที่เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ  หรือสื่อประชาสัมพันธ    
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก  และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง  สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา 

 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ  ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง  ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย  คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคณะผูบริหาร  ตลอดจนขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกๆตําแหนง  จะตองมีจิตสํานึกคานิยม  ทัศนคติที่ชื่นชม  ยอมรับหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ประกอบหลักการ
ใชกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบัฯ  ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุปหากองคกรปกครองสวน 
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ทองถิ่นไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว  หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ  ศรัทธา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

  เทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1.  เพ่ือใหเทศบาลตําบลที่วัง  ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต   ของเทศบาลตําบลที่วัง 
2.  เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลตําบลที่วัง   ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรร

มาภิบาลมาตรฐานทางคณุธรรม  จริยธรรม  และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
3.  เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4.  เพื่อใหระบบ  และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลท่ีวัง 

5.  เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทาทัน  รวมคิดการปองกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

6.เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 
1.  ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําของเทศบาลตําบลท่ีวัง   ตลอดจนประชาชน  มี

จิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  โปรงใส  เปนธรรม  ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 
2.  เทศบาลตําบลที่วัง  มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ  และเจาหนาที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส  มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง 

3.  หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน  และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4.  เทศบาลตําบลที่วัง  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถวงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสม 

5.  เทศบาลตําบลที่วัง  สามารถพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

6.  สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1.  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม  และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาล
ตําบลที่วัง 

3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.  เทศบาลตําบลที่วัง   ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ  ประชาชนในการปองกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 

แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
 (พ.ศ.2561 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การ

สรางสังคม

ที่ไมทนตอ

การทุจริต 

 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 
2. โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 
 

/ 

/ 

 

 
 

/ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนทองถิ่น 
 

มาตรการเสริมสราง
องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต 

/ / / / ไมใช
งบประมาณ 

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 

โครงการเยาวชน 
หมอความ @ ที่วงั 

30,000     

มิติที่ 1 รวม จํานวน  4  โครงการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

กิจกรรมการแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของ

นายกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ปลัด

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและหัวหนา

สวนราชการ                                                                           

2.2.2 โครงการจาง

สํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบรกิาร    
 

/ 

 

 

 

 

 

 

30,000 

/ 

 

 

 

 

 

 

30,000 

/ 

 

 

 

 

 

 

30,000 

/ 

 

 

 

 

 

 

30,000 

ไมใช
งบประมาณ 

2.2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมการ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน                                    
2.3.2 มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพือ่
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ                                                                
2.3.3 มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 
 

10,000 
 
 

/ 

10,000 
 

 

/ 

10,000 
 

 

/ 

10,000 
 

 

/ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 
 

กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ทรง
เกียรติและดีเดนตาง ๆ 

/ / / / ไมใช
งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรอืตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 มาตรการ

จัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ                        

2.5.2 มาตรการ 

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัเรื่อง

รองเรียน 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

มิติ 2 รวม จํานวน  8 โครงการ      
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

สงเสริม

บทบาท

และการมี

สวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

 

 

 

3.1 จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 กิจกรรมการออก

ระเบยีบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของ เทศบาล

ตําบลที่วัง                                                                                   

3.1.2  มาตรการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารที่

สําคัญ 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

มาตรการดําเนินงานศูนย

รับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตาํบลที่วัง 

/ / / / ไมใช
งบประมาณ 

3.3 การสงเสรมิ

ใหประชาชนมี

สวนรวมบริหาร

กิจการของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

โครงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

/ / / / ไมใช
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 รวม จํานวน 4 โครงการ       
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ

เสรมิสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกร

ปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 กิจกรรมการ

จัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน                     

4.1.2 กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อจัด

จางจากตัวแทนชุมชน 

 

/ / / / ไมใช
งบประมาณ 

4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมการมี

สวนรวมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิก

สภาเทศบาล             

4.3.2 กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

30,000 

 
 

 

30,000 

30,000 
 

 

 

30,000 

30,000 
 

 

 

30,000 

30,000 

 
 

 

30,000 

 

4.4 เสรมิพลังการ

มีสวนรวมของ

ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ  

ทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต 

มาตรการสงเสรมิและ

พัฒนาเครือขายการ

ปองกันการทุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติท่ี 4 รวม จํานวน 6 โครงการ      

 
 
 



 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ลําดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลที่วัง  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ดวยคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไก
หลักในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความ
รับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมี
ความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกคน หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบ
จริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาต ิ
          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
หลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความ
ซื่อสัตยแกกฎระเบียบที่เอ้ือตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี สงเสริมใหผูบังคบับัญชาปฏิบัติตนเปนแบบยาง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
เปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 
          1.  พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผดิชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
          3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
          ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการ
ในการปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม เทศบาลตําบลที่วังจึงไดจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบลทีว่ัง 
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3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบลที่วัง ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทํางานไดอยางเหมาะสม 
          2.  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัด
เทศบาลตําบลท่ีวัง เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลก
ทัศนในการศกึษาองคความรูใหม ๆ 
          3.  เพ่ือเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและสืบทอดตอไป 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาล
ตําบลที่วัง 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
          วัดวังยวน ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  วางแผนภายในองคกรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดตอประสานวิทยากร 
          6.3  ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักปลัด เทศบาลตําบลที่วัง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาล
ตําบลที่วังไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
          2.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาล
ตําบลท่ีวัง  เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนใน
การศกึษาองคความรูใหม ๆ 
          3.  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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ลําดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

"...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดแีละคนไมดไีมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 
บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูที่การทําใหทกุคนเปนคนดี หากอยูที่การสงเสริมคนดีไดปกครอง
บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ธรรมาภิบาล จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลก 

ปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี หลักสัปปุริสธรรม 
ซึ่งเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเอง อันจะทําให
ปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานที่ทํา ทําให
ทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ 
เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใชใน
การประกอบกิจ หนาที่การงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง  ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแต
วัตถุประสงคขององคกรท่ีนํามาใช หลักการที่มีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การ
มีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึง
คนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลท่ีวัง  จึงเห็นความสําคัญในการ 
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหลดนอยลง  
จําตองนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ตอไป 
3.วัตถุประสงค 

  3.1  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางสังกัดเทศบาลตําบลท่ีวังมีความรูความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

  3.2  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางสังกัดเทศบาลตําบลท่ีวัง มีทัศนคติทีด่ีตอการทํางานและใหความสําคญัตอการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 

  3.3 เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางสังกัดเทศบาลตําบลท่ีวัง นําองคความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลท่ีวัง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัด
เทศบาลตําบลท่ีวัง 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลที่วัง  
6. วิธีการดําเนินการ 
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   
โดยวัฒนธรรมอําเภอทุงสงและทองถ่ินอําเภอทุงสง 
  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดปาโนนกุดหลม 
การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   
โดยวัฒนธรรมอําเภอทุงสงและทองถ่ินอําเภอทุงสง 
  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจา
เทศบาลตําบลท่ีวังมีความรูความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

   10.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลท่ีวัง  มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

   10.3 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
นําองคความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 10.4 สรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลที่วัง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 

ลําดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560)  มุงสูการเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผน
ยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลที่วังจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น 
เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556– 
2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
   3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่
เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก  
   2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลที่วัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
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ลําดับท่ี 4 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนหมอความ @ ที่วัง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา
ที่สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น เทศบาลตําบลท่ีวัง พิจารณาเห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลที่วัง
ขึ้น เพ่ือไดเรียนรูกฎหมายเบื้องตนที่สําคัญในการดําเนินชีวิต สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะได เปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่ สําคัญท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ
เยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเอง
และผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มี
ความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม  
3. วัตถุประสงค  
    3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูทางดานกฎหมายเบ้ืองตน สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ 
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือใชเปนภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตอง 
  3.2 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจริต  
   3.3 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ  
   3.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
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   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลที่วัง   
7. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนมีความรูทางดานกฎหมายเบ้ืองตน สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ ใน
การดําเนินชีวิต เพ่ือใชเปนภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตอง 

  3.2 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 
  10.2 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  

   10.3 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
   10.4 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
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ลําดับท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ: “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงข้ึน เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตร
ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร
ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการ
จัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการ 
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการ
คุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน 
ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวา
กันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน 
เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม 
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที ่ ท่ัวประเทศตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศ เจตจํ านงการต อต านการทุ จริตของผู บ ริห ารต อสาธารณ ะชน                     
อยางนอย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลท่ีวัง 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - มี
การประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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ลําดับท่ี 6 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหัวหนาสวนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เปนการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. นั้น 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลที่วัง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง  ที่ใชหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 
ในการปฏิบัติราชการ 
3.  วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
 3.2 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
 3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 
6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ   
 3.  ออกคําสั่งมอบหมาย และดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลที่วัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
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ลําดับท่ี 7 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การบริหารงานสวนทองถ่ินกอกําเนิดขึ้นก็ดวยจุดมุงหมายท่ีตองการใหผูคนในทองถ่ินไดมี
โอกาสดูแลจัดการความตองการพ้ืนฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถ่ินของตน  ดวยคนในพ้ืนที่ยอมทราบปญหา
ความตองการของตนและผูคนในพื้นที่ที่ตนพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงานของ
องคกรเพ่ือที่จะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว  จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและเรียนรูปญหาที่
เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการทํางาน  ความรู ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลวเปนอยางไรมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอให เกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือไม   ซึ่งการศึกษาเรียนรูในสิ่งเหลานี้  
การศึกษาจากขอมูลที่พบเห็นอยูในองคกรไดกระทําลงไป  คงไมมีผูใดจะชี้ภาพใหเห็นไดดีเทาที่ตองรับผลการ
กระทําจากสิ่งที่องคกร  และเจาหนาท่ีในองคกรไดปฎิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพ้ืนที่ที่เขามารับบริการจาก
องคกรนั้นเอง 
  จากภาพสะทอนดังกลาวขางตนถือไดวา  เปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง  ตองมีการรักษา
คุณภาพใหคงอยูเพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดใหได  เมื่อใดที่กาวถึงระดับสูงแลวสิ่งนี้จะเปนตัวชี้วัดให
เห็นวา  การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถ่ินตลอดจนเจาหนาท่ีทุกฝายที่เก่ียวของ  ไดบรรลุสูจุดหมายของ
การปฏิบัติงาน  ในดานการใหบริการแกประชาชนในทองที่อันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนแลว  เมื่อเปนเชนนั้น  
คณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาท่ีขององคกรยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนในทองถิ่นในการที่จะ
มอบหมายใหเปนผูดูแลจัดการทองถิ่นของตนตอไปเปนระยะเวลาอีกยาวนาน 
  ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินโครงการเพ่ือ
นําผลที่ไดรับ  นํามาซึ่งการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด เทศบาลตําบลที่วังไดเล็งเห็นความสําคัญ 
จึงไดมีโครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานที่ใหบริการรับสํารวจสอบถามประมวลผลซึ่ง
ไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมฯ  เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและแมนยํา ในการนําขอมูลมาใชตอไป 
3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาแกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด  
3.3  เพ่ือใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ 

 ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 
3.4  เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการ  กระตุนการทํางาน

เพ่ือใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ 
 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลที่วัง 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลท่ีวัง 
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6.  วิธีการดําเนินการ 
     1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง 
 3. จางเหมาหนวยงานที่รับสํารวจ 
 4. สํารวจ ประมวลผล 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
30,000.- (สามหมื่นบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลท่ีวัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

    10.2 คะแนนที่ไดรับในแตละดานอยูในเกณฑที่ดี ยอมรับได 
      10.3 การใหบริการดานบริการสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง  

เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. อยูในเกณฑระดับดี  
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ลําดับท่ี 8 

 1.  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน
และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
  เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลตําบลที่วัง จึงไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติเปนระเบียบและขั้นตอนอยางชัดเจน โดยมีการแสดง
แผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียดผู
ใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น 
3.3  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 
3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
3.5  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลที่วัง 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลท่ีวัง 
6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคบับัญชา 
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนากยกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
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 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล
ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน ปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

 6. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ
กองสาธารณสุขฯ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 
การใหบริการของเจาหนาที่ 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

       10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลที่วังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลที่วังมากยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี 9 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม  เปนการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  เปนไป
ดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. นั้น 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลที่วัง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ที่ทํางานใกลชิดประชาชน
และไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงไดจัดทํามาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สะดวก
และรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ  
3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 
3.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลที่วังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ

ศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลที่วังมากยิ่งข้ึน 
3.5  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางเทศบาลตําบลที่วัง 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 

6.  วิธีการดําเนินการ 
     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่/พนักงานจาง  
 3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 
 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
     5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพรองเพ่ือพัฒนาใหดีขึ้น 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ

กองสาธารณสุขฯ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 
        10.4  เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจาหนาที่/พนักงานของเทศบาลตําบลที่วัง 
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ลําดับท่ี 10 

1.  ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ       

เทศบาลตําบลท่ีวัง มีนโยบายที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิด 
ชูเกียรติบุคลากรทั้งในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ   เพ่ือใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาตําบลและเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ด ีสําหรับเยาวชนและสังคม เพื่อเปน
การยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคดิริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และ
แบบอยางที่ดีใหแกตําบล ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางทรงเกียรติ   

เทศบาลตําบลท่ีวัง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และยกยอง
เชิดชูเกียรตเิพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ของเทศบาลตําบลที่วังขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพื่อประกาศเกียรติคณุยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3 เพื่อสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.4 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ หมู 1- 11 
4.2 บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลท่ีวัง 
4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตตําบลที่วัง 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 

6.  วิธีการดําเนินการ 
       6.1 เขียนโครงการ  

6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ  
6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน  

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซต  จดหมายขาว      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

กองวิชาการและแผนงาน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรต ิ

  10.2 ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
  10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป  
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ลําดับท่ี 11 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ที่เอ้ือใหเกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่
ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผล
ตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
           ดังนั้น เทศบาลตําบลท่ีวังจึงจัดทํามาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ทีกํ่าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือเปนการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3.  วัตถุประสงค  
            1.  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
          2.  เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส           
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
           บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลง 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
           สํานักงานเทศบาลตําบลท่ีวัง 
6.  วิธีการดําเนินการ 
           6.1  จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 
 6.2  รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหาร 
 6.3  ประชาสัมพันธทุกสวนราชการ           
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน เทศบาลตําบลที่วัง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
         มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับท่ี 12 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน
ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด 
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว     (One Stop 
Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุม
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ ดังนั้น เทศบาลตําบลท่ีวัง จึงไดแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดาํรงธรรมอําเภอ ให
มีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
  (4)  เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได 
ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่ดี
ใหแกครอบครัวและสังคม  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

นิติกร, ผูชวยนิติกร 
 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลท่ีวัง 

6.  วิธีการดําเนินการ 
     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
                 10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง   
 10.2  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย   
 10.3  ประชาชนมีท่ีพึ่งพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 
 10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลที่วังเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลที่วังยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี 13 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู
ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให
ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด
ทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไม
ก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ
ราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีที่
สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได 
ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปน
อยางอ่ืน คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้ เพียงใดให เปนไปตามที่ กําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  
  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของ
รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลที่วัง  จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลที่วัง จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง”  
เพ่ือบริการประชาชนและหนวยงานราชการอื่น  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ให
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 
  3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 
แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลท่ีวัง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลที่วัง 
6. วิธีการดําเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสาร (ปรับปรุง) 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง 
  3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง 
  4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     
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  5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                               
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ
กองสาธารณสุขฯ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 

          10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดแีละ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลที่วัง  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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ลําดับท่ี 14 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่มีลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ 
เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ
ประสบการณ อยูในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ หรือกลิ่น ที่ถูก
นํามาผานกระบวนการประมวลผล ดวยวิธีการที่ เรียก วา กรรมวิธีจัดการขอมูล (Data Manipulation) และผล
ที่ไดอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทตาง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนที่ แผนใส ฯลฯ  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลท่ีวัง  จึงเห็นความสําคัญของ 
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ให
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 
3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลท่ีวัง 
4.2 ประชาชน หมู 1 – 13  
4.3 บุคคลทั่วไป 
4.4 หนวยงานราชการอื่น 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลที่วัง 

6. วิธีการดําเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสาร (ปรับปรุง) 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง 
  3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลที่วัง 
  4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     
  5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                               
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ

กองสาธารณสุขฯ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 

          10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและพระราช 
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลที่วัง  ในการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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ลําดับท่ี 15 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลที่วัง 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  
ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนที่สามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

ดังนั้น เทศบาลตําบลที่วัง จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
ตําบลที่วังเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดาํรงธรรมอําเภอ ให
มีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
  (4)  เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได 
ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่ดี
ใหแกครอบครัวและสังคม  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

นิติกร และผูชวยนิติกร 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลท่ีวัง 
6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   
2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
                 10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง   

  10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา  
  10.3  ประชาชนมีที่พึ่งพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

       10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลท่ีวังเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลที่วังยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี 16 
1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนเครื่องมือในติดตามการปฏิบัติราชการ วามีการ
ดําเนินการเปนไปตามการแผนดําเนินงาน ตามโครงการหรือไม โดยสวนใหญ จะเนนไปวัตถุประสงค และบรรลุ
เปาหมายที่วางไวหรือไม การปฏิบัติถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไวหรือไม เพ่ือใช
สําหรับพิจารณาในการดําเนินการครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปแผนดําเนินการที่วางไว 
   3.2 เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค   
   3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการใชงบประมาณ 
4. เปาหมาย  
   เพ่ือใหติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลที่วังเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
คุมคา คุมทุน 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการจากบุคคุลภายนอก 
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงวิธีการ และกําหนดเครื่องมือในการติดตามใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือสรุปขอมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลท่ีวัง 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงาน ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
   4. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 การดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 
   10.2 มีการปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป  
   10.3 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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ลําดับท่ี 17 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลที่วังจึงไดมีการจัดทําและ
รายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลที่วัง 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลที่วังทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลที่วัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ
กองสาธารณสุขฯ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัด เทศบาลตําบลที่วัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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ลําดับท่ี 18 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หน วยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัย
อยูเสมอ เทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลที่วังข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น  
   3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  
   3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคบัตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  
   เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลที่วังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
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   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลท่ีวัง กองชาง กองคลัง กองการศึกษาฯ กองวิชาการและแผนงาน และ
กองสาธารณสุขฯ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่วางไว  
   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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ลําดับท่ี 19 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลที่วังเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลที่วัง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน 
เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
เทศบาลตําบลท่ีวัง 
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลที่วัง ใหเกิดการ
พัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลท่ีวัง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งให
มีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตเทศบาลตําบลที่วัง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให
เจาหนาที่และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 



-42- 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลท่ีวัง 
10. ผลลัพธ การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลที่วังมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ
ไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน่ 
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ลําดับท่ี 20 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู
และยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให
ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน ๑๒ คน 
รวม ๑๖ คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขา
รับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ   
  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  งานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลท่ีวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบั การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  
   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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ลําดับท่ี 21 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลที่วัง ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลที่วังจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจ
ในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาที่  
   3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  ทั้งในเทศบาลตําบลที่วัง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบล
และหนวยงาน ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณ ี 
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพ่ือสงสมาชิกสภา ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ  
   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง  
   6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง  ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลที่วัง 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  
   10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด  
  จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 12 คน ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
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ลําดับท่ี 22 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาลมีภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก 
คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการ
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลที่วัง มีภารกิจหนาที่ ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน 
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลที่วัง ในการรวมคิด รวมพิจารณา 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น เทศบาล
ตําบลที่วัง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา 
เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตใหมี ความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการ
ทุจริต  
   3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตําบลท่ีวัง 
4. เปาหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลที่วัง 
เขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลท่ีวัง 
5. สถานที่ดําเนินการ 
  สํานักงานทศบาลตําบลที่วัง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขาย
ดานการปองกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลที่วัง 
   2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคยีง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
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   3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
ที่วัง ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
   4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
   5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลที่วัง กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน 10,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลท่ีวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
     1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
   2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
   3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลที่วัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


