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สารบัญ 
 
                         หน้า 
ส่วนที ่๑  บทน า           
  ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต     ๑ 
  ๒ หลักการและเหตุผล        ๒ 
  ๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๔ 
  ๔ เป้าหมาย         ๔ 
  ๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๕ 

ส่วนที ่๒ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ๖ 

ส่วนที ่๓ มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      ๑๓ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๒๘ 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๕๑ 
  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ๖๖ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

  ๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และ
อิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนําSWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ 
มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตาม
ความเหมาะสม  
 

   2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
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เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI)  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่า งชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 

   3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  

 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  4. เป้าหมาย  
 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

   5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร     ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจําของเทศบาล 
 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ  

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 (๑) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
1.2.2 (2) โครงการฝึกอบรมและรณรงค์

รักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2.3 (1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน

เด็กปฐมวัย 

50,000 
 

25,000 
๔,๕๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 
 

20,000
๔,๕๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 
 

15,000 
4,500 

5๐,๐๐๐ 
 

10,000 
4,500 

 

๑.๓ การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (๑) กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 
1.3.3 (1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ

ภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

- 
10,000 

- 
10,000 

- 
10,000  

- 
10,000  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติที่ ๑ รวม 1 มาตรการ  2 กิจกรรม 5 โครงการ ๑89,๕๐๐ ๑84,๕๐๐ ๑79,๕๐๐ ๑74,๕๐๐  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

๒.๑ การแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน 
การทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารเทศบาล 

- - - -     ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 (๑)  ส่งเสริมมาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2.2.1 (2) ส่งเสริมมาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก , ปลัด , และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2.2.2 (2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
2.2.3 (1) มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้าง

ความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
   ไม่ใช้ 
  งบประมาณ 

๒.๓ มาตรการในการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ  
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 (๒) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

2.3.2 (1) ส่งเสริมมาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
    ไม่ใช้ 
  งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต    

 2.3.2 (2) ส่งเสริมมาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ   

- 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๔ การเชิดชุเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

2.4.2 (1) โครงการผู้ชําระภาษีดีเด่น 
 

50,000 50,000 50,000 50,000  

๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (๑) ส่งเสริมมาตรการ “จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ 
    กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ  
    และองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) ส่งเสริมมาตรการ “แต่งตั้งผู้  
   รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม 9 มาตรการ 5 กิจกรรม ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม    
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงานได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 (1) โครงการปรับปรุงห้องข้อมูล 
        สารสนเทศ 
3.1.2 (1)โครงการส่งเสริมการ   
        ประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารทาง  
         สถานีวิทยุชุมชน 
3.1.3 (1) โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอ 
        นิกและระบบเว็บไซต์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

- 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

- 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญ  ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3.2.2 (1) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตําบลปะทิว 

3.2.3 (1) มาตรการส่งเสริมรายงาน 
       ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ 
       ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนรวมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปะทิว 

3.3.1 (2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

3.3.3 (๑)  มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลปะทิว 

 

- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 

- 

- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม  ๖  มาตรการ  ๔  โครงการ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
ภารปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่หน่วย
ตรวจสอบกําหนด 

4.1.1 (๑) โครงการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

4.1.2 (๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปะทิว 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1 (๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การ
โอนย้าย 

4.2.2 (1) โครงการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 

4.2.3 (1) กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1 (๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปะทิว 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
ภารปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วน เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (๑) กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

4.4.2 (1) โครงการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
ตําบลปะทิว 

- 
 

๓,๐๐๐ 

- 
 

๓,๐๐๐ 

- 
 

๓,๐๐๐ 

- 
 

๓,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มติที่ ๔ รวม ๒  มาตรการ   5  กิจกรรม   ๓   โครงการ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐  
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[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือ
เน้นจุดส าคัญ เม่ือต้องการวางกล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็ามของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลากกล่อง

ข้อความน้ันมา] 

ส่วนท่ี ๓ 
 
   มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
 

๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     1.1.1 สร้างจิตสํานกและความกระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด  
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑.  ชื่อโครงการ :     ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
ประกอบกับการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งเป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ  มีกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการ  คือ  “ การบริหารราชการต้องเป็นไป  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ  
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น  การกระจายอํานาจ  การตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ”  จากแนวทางดังกล่าว  องค์ประกอบสําคัญที่จะมาขับเคลื่อน
แนวทางให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  คือ  บุคลากรขององค์กร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นหน่วยงาน
ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนให้แนวทางการบริหารราชการกลายเป็นรูปธรรมมากที่สุด  จึงควรเน้นการ
ดําเนินงานทุกด้าน  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ  การส่งเสริม  และพัฒนา  ดังนั้นบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพทุกด้านอยู่เสมอ  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม  เพ่ือก่อให้เกิดจิตสํานึกและความประพฤติที่ดีสําหรับรองรับการบริการประชาชนและการ
ดําเนินงานอ่ืน ๆ  ในความรับผิดชอบของภาครัฐ  คุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพ้ืนฐานผลักดันให้บุคลากรของ
องค์กร  สามารถนําความรู้ความสามารถไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  อันจะนําพาให้องค์กรอยู่รอดต่อไปแม้
ในสภาพการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ตาม  ดังนั้นเทศบาลตําบลปะทิวได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
นี้ขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับรองรับการบริการประชาชน 
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 3.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  ทําให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

๔.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  จํานวน  ๔๙ คน 

๕.  วิธีการดําเนินงาน 

 ดําเนินการโดยการฝึกอบรม  มีวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ”  และกิจกรรมกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปะสบการณ์  กิจกรรมกลุ่ม  มีคณะทํางานดําเนินจัดกิจกรรม  โดยมีหน้าที่ในการกําหนด  
กรอบ  แนวทาง  รูปแบบและวางแผนการดําเนินกิจกรรม  พร้อมทั้งกํากับ  ควบคุม  ดูแล  และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในทุกขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

๖.  สถานที่ดําเนินงาน 

 เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๗.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว 

๙.ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๙.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
  ๙.๓ ประสานคณะวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๔ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๙.๕ สรุปผลการดําเนินงาน 

๑๐.  งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
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หมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)   

 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับรองรับการบริการประชาชน 
 ๑๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้  และประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 ๑๑.๓  ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  ทําให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

 
๑๒.  การประเมินผล 
 ๑๒.๑ สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑๒.๒ สุ่มตัวอย่างจากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑๒.๓ ดูจากการแสดงวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว 
 ๑๒.๔ ดูจากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาลตําบลปะทิว 
 

******************************** 
 
 1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปะทิว”   
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่เทศบาลตําบลปะทิว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. 
25๖๐ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน  เทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง    กําหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก  จรรยาวิชาชีพของ
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องค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลปะทิว ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลปะทิว ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลปะทิว” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง  
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลปะทิว เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
 3.4 เพ่ือให้เกดิพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ  
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลปะทิว   
  
6. วิธีดําเนินการ  
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxxเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปะทิว เปิดเผยเป็น
การทัว่ไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปะทิว  
 
 1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลปะทิว 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น เทศบาล
ตําบลปะทิว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาล
ตําบลปะทิว เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อน ผ่าน
การประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลปะทิว 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลปะทิว จิตสํานึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
 
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลปะทิว  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปะทิว  
 
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่
ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

     1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความกระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
เทศบาลตําบลปะทิวได้วางเป้าหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่เนื่องจากมี

ปัญหารายได้มีไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะ
ดําเนินการได้อย่างเต็มที่ ตามที่วางเป้าหมายไว้ การแก้ไขปัญหารายได้ วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสม ที่สุด ก็คือการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง 
ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด การท่ีจะสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของเทศบาลฯได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การ
จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งทางเทศบาลฯได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในขณะนี้
ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้จัดอบรมโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และ
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โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และทางเทศบาลฯได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมใน
รุ่นท่ี ๙ ปี ๕๓ แล้วนั้น ซึ่งในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้เร่งดําเนินการจัดทําให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดิน (สารบบที่ดิน) ให้ครบถ้วน 

๒. เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วนทั่วทั้งเขต
เทศบาลฯในพื้นที่ ๑.๘๖ ตร.กม. 

๓. เพ่ือนําข้อมูลที่รวบรวมมา แล้วนํามาปรับปรุง เพ่ือจัดทําข้อมูลลงในโปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  

๔. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนการจัดการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนทั้งระบบ 
ทั้งทางด้านงานแผนที่ภาษี งานจัดเก็บภาษี งานช่าง และงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเขต
เทศบาล ฯลฯ  

 

๔. เป้าหมาย  
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ เป็นระบบในรูปแบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บรายได้และรื้อค้นหรือ
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
ระยะเวลาการดําเนินการจัดทําตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ  
วิธีดําเนินการมีรายละเอียด ดังนี้  
๑. ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์คัดลอกข้อมูลจากสํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว 
๒. สําเนาระวางที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยทําสําเนาเท่าต้นฉบับจริงทุกระวางรวมทั้ง

ระวางขยายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาปะทิวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเก็บในระบบเอกสาร
ของทางราชการใน รูปแบบดิจิตอลไฟล์  

๓. ปรับแก้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระวางที่ดินทุกระวางทุกประเภทให้เป็นผืนเดียวกัน  และรูปของ
แปลงที่ดินบริเวณรอยต่อของแต่ละระวางต้องเชื่อมต่อกันได้สนิทเป็น แปลงเดียวกัน  

๔. จัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้สามารถอ้างอิงตําแหน่งที่มี
อยู่จริงบนพื้นโลกได้ โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในระวางทุกระวางภายในเขตเทศบาลฯ 

๕. จัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต  (Zone) ตามคู่มือการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๖. จัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบ่งเขตในระวางเป็นแบบรายเขตย่อย  (Block) ตามคู่มือการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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๗. จัดทําหรือเขียนรูปแปลงที่ดินพร้อมหมุดดิน (ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด) เท่าขนาดระวางที่ดิน
ต้นฉบับ และลงเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) แต่ละแปลง ภายในเขตย่อยทั้งหมดรูปแปลงที่ดินจะต้องเชื่อมต่อ
กันได้สนิท 

๘. จัดทําเป็นแผนที่แม่บทซึ่งประกอบด้วยเขต (ZONE) แยกอยู่ในกรอบไตเติ้ลบล็อก แยกแต่ละเขต
อย่างชัดเจน และสามารถแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน เลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) เลขที่ดิน หน้าสํารวจ 
(กรณีท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด) ของ แผนที่แม่บทแต่ละฉบับได้ เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ขนาดเท่ากับ 52 ซม. 
X 58 ซม. หรือ ขนาดกระดาษมาตรฐาน 101 (A1)  

 

๗. สถานที่ดําเนินการ  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
 

๘. งบประมาณ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ จัดทําโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ่าย

จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕9 ของเทศบาลตําบลปะทิว จํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.- บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลปะทิว 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
เมื่อได้ดําเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วจะทําให้  
๑. เทศบาลฯมีแผนที่ภาษีที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(LTAX GIS) ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสํานักงานที่ดินที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  
๒. เทศบาลฯมีข้อมูลสารบบที่ดิน จากสํานักงานที่ดิน ที่ลงรายละเอียดในโปรแกรมประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 
๓. เทศบาลฯมีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในรูปแบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 

๓๐๐๐) ที่มีรายละเอียดตามข้อที่สํารวจมาเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
๔. เทศบาลฯมีข้อมูลแผนที่แม่บทในรูปแบบดิจิตอลที่พร้อมนําไปพัฒนาในงานจัดทําผังเมืองได้ 
๕. เทศบาลฯมีข้อมูล ระวางแผนที่ ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งต่อกันทุกระวางจนครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต

เทศบาลทั้งหมด 
 

๑๐. การรายงานผล 
 จะรายงานผลและสรุปการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้บริหาร
ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

**************************** 
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1. ชื่อโครงการ  : ฝึกอบรมและรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

   เนื่องด้วยปัจจุบัน ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาโลก
ร้ อ น โ ด ย ต ร ง  อี ก ทั้ ง เป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ส ม ดุ ล ก า ร ใ ช้ พ้ื น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เห ม า ะ ส ม 
                  ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคน จักต้องร่วมกันรณรงค์และประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด  
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพ่ือลูกหลานของเรา โดยที่เรามาช่วยกันเสริมสร้าง
ปลูกจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เราทุกคน
ควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมให้สดใส   สมบูรณ์ สําหรับทุกคนใน
อนาคต    จากปัญหาต่างๆ ทุกคนต้องช่วยเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพ่ือจะได้มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อไปในอนาคต และมาร่วมช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น   เทศบาลตําบลปะทิว  จึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญและส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของชีวิตประชาชน  ได้ดําเนินการจัดทําโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน  

2.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน อสม. แกนนําชุมชน ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

๓. เป้าหมาย 

 3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว  
 3.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลปะทิว  

4. แนวทางการดําเนินงาน 

 4.๑  จัดทําโครงการเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณ 
 4.๒  ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชน อสม. แกนนําชุมชน หน่วยงาน ฯ 
 4.๓  จัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน” 
 4.4  จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 2 ชั่วโมง 
 4.5  กิจกรรม “ปลูกต้นไม้”  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   
 4.๔  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 เดือนสิงหาคม  – กันยายน ๒๕๖๑ 
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6. สถานที่ดําเนินการ 

 พ้ืนที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว  

7. งบประมาณ 

 ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕9  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่า ใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี  
๒๕๕9  ตั้งไว้ ๒5,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )  ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโดยประมาณดังนี้ 

      1. ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร   เป็นเงิน    12,000   บาท 
  ๑. ค่าต้นไม้        เป็นเงิน    5,000   บาท
  2. ค่าดิน ปุ๋ย        เป็นเงิน    5,000  บาท
  3. ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์      เป็นเงิน     3.000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ     เป็นเงิน     2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๒5,๐๐๐.๐๐ บาท (- สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปะทิว  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประชาชน อสม. แกนนําชุมชน มีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อม ร่วมกันฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน   

 

          1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย 

๒. หลักการและเหตุผล          
 ตามแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯนั้นทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จึงส่งเสริมให้เด็กเดินตามรอยกระแสพระราชดํารัส ฯ   ตามมาตรฐานที่ ๘ ตัว
บ่งชี้ที่ ๘.๕ มีแหล่งเรียนรู้ และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ และที่สําคัญคือ สภาพภูมิ
ประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เหมาะสมกับการทําอาชีพเกษตรกรรม    

ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  มีความต้องการที่ให้เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรม
เลี้ยงดู  และส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
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ตามลําดับขั้นของการพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสม และเต็มด้วยศักยภาพ  และเด็กสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่ถูกวิธีทั้งภาค 
ความรู้และภาคปฏิบัติ 

- เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้เด็กเล็กได้เดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- เพ่ือให้เด็กได้รูจักการดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ     

 - เพ่ือให้เด็กรู้จักการประหยัด และอดออม    
 

๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ        
   - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน มีจํานวน  ๘๐  คน 

๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ        
  - ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 

 - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนได้เรียนรู้วิธีการที่ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 

 - นําผลผลิตเลี้ยงเด็กเล็กทุกคน 
   -  เด็กรู้จักการประหยัดอดออม  และรู้จักใช้จ่ายที่จําเป็น   
   -  เด็กมีความขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบ 
 

๕. วิธีการดําเนินการ          
 - ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ       
 - จัดทําแผนโครงการ          
 - ขออนุมัติโครงการ         
 - จัดเตรียม และซื้ออุปกรณ์ 
 - สรุป ประเมินผล รายงานผลโครงการ  

๖. สถานที่ดําเนินการ          
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน หมู่ที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ          
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๘. งบประมาณ  
  -  เมล็ดพันธุ์ผัก     จํานวน  ๖๐๐  บาท  
  - ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก    จํานวน  ๔๐๐ บาท  
  - พันธุ์พืชสวนครัว    จํานวน         ๑,๐๐๐ บาท  
  - ดิน      จํานวน         ๑,๐๐๐ บาท  
      รวมเป็นเงิน            ๓,๐๐๐ บาท 

       ทั้งนี้  สามารถเฉลี่ยรายจ่ายกันได้ทุกรายการตามความเป็นจริง 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  เทศบาลตําบลปะทิว 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 -  ศูนย์ฯมีหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 -  เด็กเล็กจะได้เรียนรู้การดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 -  เด็กเล็กจะได้รู้จักพืชผักสวนครัวที่ใช้รับประทานกันทุกวัน      
            -  ครูและเด็กสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นแบบอย่างที่ดี 
 -  เด็กเล็กรู้จักการประหยัด  อดออม  มีความซื่อสัตย์  และมีความรับผิดชอบ    
 -  การดําเนินการออมทรัพย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนมีประสิทธิภาพ 

๑๑. ขั้นสรุป  ติดตามและประเมินผล 

   -  สังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
    -  สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของเด็ก  
             -  สรุปผลโครงการ 
 -  รายงานผลตามโครงการ 
 
 

    ๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

          1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องเข้าวัด 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
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อนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก 
การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมโครงการ
อบรม “พาน้องเข้าวัด” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม 
และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง 
ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการ
อยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิต
ที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่า
ทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครัว 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กเล็กได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กเล็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ วัดเขาเจดีย์ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดกิจกรรม 
 ๖.๒ จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ๖.๔ ดําเนินการตามโครงการ 
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 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ตามความเหมาะสม) 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เทศบาลตําบลปะทิว 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 ๑๐.๒ ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ตลอดจนผู้ดูแลเด็กมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 

  

            1.3.3  สร้รางจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

๑ โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว”  

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทําโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว” 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสําคัญส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าชออกวิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ผิวของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ร่วมถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา โดยดําเนินการก่อสร้างขยายพ้ืนที่หรือปรับปรุงสวนสาธารณะ รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  

ดังนั้น   เทศบาลตําบลปะทิว  จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ปรับปรุงสวนสาธารณะ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลฯ  ขึ้น ในเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส
และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขตเทศบาลตําบลปะทิว เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) และ
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ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนทีสีเขียวในเขตชุมชนเมืองเป็น
วิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมืองเนื่องจากพ้ืนที่สีเขียวให้ความร่มรื่นแก่เมืองเพ่ิมคุณค่า
ทางด้านสุนทรียภาพพ้ืนที่สีเขียว ช่วยเพ่ิมความเป็นธรรมชาติให้แก่เมืองต้นไม้สามารถเป็นฉากกําบังภาพอันไม่
พึงประสงค์ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ   เพ่ือเป็นพ้ืนที่นันทนาการ   พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกายของพ่ีน้องประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๓.๑.    เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 
๗ รอบ ๘๔ พรรษา  

 ๓.๒    ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 ๓.๓    เพ่ือเป็นการส่งเสริมท้องถิ่น/ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (  (Beautified City)และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๔. เป้าหมาย 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว  

๕. แนวทางการดําเนินงาน 

 ๕.๑  จัดทําโครงการเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณ 
 ๕.๒  แบบสํารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่จะดําเนินการเช่น ปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ 
 ๕.๓  ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นําชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน ฯ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 เดือนมิถุนายน –กันยายน 2557  

๗. สถานที่ดําเนินการ 

  พ้ืนที่ชุมชนทั้ง ๔  ชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว   

๘. งบประมาณ 

 ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่า ใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น โครงการรณรงค์และป้องกัน
แก้ไขยาเสพติด  ปี  ๒๕๖๑  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน - )  ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
โดยประมาณดังนี้         

 1.  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ดิน     เป็นเงิน  ๘,๕๐๐ บาท              
2. ค่าป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย              เป็นเงิน   ๑,๕๐๐  บาท 

                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๐,๐๐๐ บาท (- หนึ่งหมื่น บาทถ้วน-) 
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้ 
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[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือ
เน้นจุดส าคัญ เม่ือต้องการวางกล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็ามของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลากกล่อง

ข้อความน้ันมา] 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปะทิว  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ท้องถิ่นและประชาชนได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  
 ๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อน  
 ๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้  และเกิดจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๔.  ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (  (Beautified City)และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

   มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมา 
ภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
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หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๗บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลปะทิว 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
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 ๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 
๑๐.ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
         - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
               2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลปะทิว เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
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มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย             
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน๑มาตรการ 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพรเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 25xx  
 ๖.๒ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคลตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๖๑ 
 ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต   - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน๑
มาตรการ 
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐาน
และหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์    - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่
น้อยกว่า 90 %  
            - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ 
    - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

************************ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลปะทิวเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๙๖มาตรา ๖และ
มาตรา ๓๗ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ



 33 

ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘สัตตรสกําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืนดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จํานวน๔ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
 ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิตมีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔
ฉบับ 
 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
                   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่ อันเป็น
ช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
              2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป”ี  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหปะทิว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  และดําเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลปะทิว  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลปะทิว  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ   กองคลัง  เทศบาลตําบลปะทิว  
 
6. วิธีดําเนินการ  ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๑ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตําบลปะทิว  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๕๔  
 

************************** 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เนื่องจากเทศบาลxxx มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้
เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
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ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา 
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย และสถานีวิทยุชุมชน 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลปะทิว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด 
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
          2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตําบลปะทิว มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กําหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดย
ดําเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลปะทิว เพ่ือบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได้กําหนดแนวทางเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ ดําเนินงานโดย  
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย
สูง การเข้าสู่ระบบต้อง เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลาย
พิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ ผู้อนุมัติ/นําระบบถ่ายสําเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการ
สวมตัวบุคคลก่อนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้าง
ความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและ บัตรประจําตัวประชาชนอีกด้วย  
 - ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน โดยนาย ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วย
ตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรม การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน เครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa 
Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic นอกจากนี้ ยังมีการกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการ ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต  
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3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัว ประชาชน   
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตร ประจําตัวประชาชน  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลปะทิว 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
 6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
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        ๒.๓ มาตรการในการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
         2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิชั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๙๖มาตรา ๕๒
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตําบลปะทิว  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลปะทิวให้สั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลปะทิว  
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลปะทิว 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
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๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๖๖ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

********************* 
 
 
 
 

 



 41 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเทศบาลตําบลปะทิว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลปะทิว ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาตําบลปะทิว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลปะทิว 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว  
 
 
 



 42 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่ง ขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 25๖๑ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล   กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖๘ 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  
 
            2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลปะทิว ปลัดเทศบาลตําบลปะทิว   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลปะทิว 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖๙ 
 

*********************** 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน5 เรื่อง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลปะทิว  
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

         ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

             2.4.2 ยกย่องเชิดชุเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่น 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลปะทิวมีนโยบายที่ส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิวให้มี
ความรับผิดชอบและเต็มใจที่จะชําระภาษี  และสร้างความเข้าใจในการนําภาษีไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ภารกิจต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นและเต็มใจเสียภาษี  เทศบาลตําบลปะทิวจึงได้จัดทํา
โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่น  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทสูงสุด  และประเภทรวดเร็ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือสร้างจิตสํานึกการเสียภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2  เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นธรรม 
 3.3  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในการชําระภาษีแต่ละประเภท  
 

๔. เป้าหมาย 

  ลูกหนี้ภาษีของเทศบาลตําบลปะทิวทุกท่าน 
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๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  ระยะเวลาการดําเนินการจัดทําโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่น   
ตั้งแต่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๑ถึง  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 6.1  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบ 
6.2  จัดทําประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประเภทสูงสุด     จํานวน  ๕  รางวัล 
6.3  จัดทําประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประเภทรวดเร็ว  จํานวน  ๕  รางวัล 
6.4  จัดหาของที่ระลึกให้กับผู้ชําระภาษี 
6.5  รายงานผลการจัดทําโครงการ 
 

๗. สถานที่ดําเนินการ 

  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการ ฯ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลตําบลปะทิว 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อจัดทําโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นเสร็จเรียบร้อยจะทําให้ 
10.1 ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีครบถ้วนตามเวลาเพิ่มข้ึน 
10.2 เกิดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการเสียภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
10.3 เทศบาลมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

๑๑. การรายงานผล 

           จะรายงานผลและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้
ผู้บริหารทราบภายใน  ๑๕  วนั  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 

        ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

             2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด

ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลปะทิว  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

  

             2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญดังนั้น เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปะทิว จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 
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6. วิธีดําเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางานLPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลปะทิว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตําบลปะทิวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลปะทิว จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ   และดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

  

           2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตําบลปะทิว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้
การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตําบลปะทิว  รวมถึง
จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลปะทิวขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
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3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลปะทิว 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลปะทิว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลปะทิว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

เทศบาลตําบลปะทิว ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลปะทิว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือ
เน้นจุดส าคัญ เม่ือต้องการวางกล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็ามของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลากกล่อง

ข้อความน้ันมา] 

 

  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

          ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการ  ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 

             3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ :“ปรับปรุงห้องข้อมูลสารสนเทศ”  

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทํา
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้ให้
มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลปะทิวให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลปะทิว โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล   
ปะทิว 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลปะทิวจํานวน ๑ แห่ง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลปะทิว (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตําบลปะทิว)  
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  (ใช้สําหรับการการปรับปรุงห้องข้อมูลข่าวสารใหม่ เพ่ือความสะดวกต่อการ

ให้บริการประชาชนทั่วไป) เช่น ค่าชั้นวางเอกสาร  โต๊ะ  ตู้   และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลปะทิว 

 
         3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน 
                       “สนทนาประสาท้องถิ่นกับเทศบาลตําบลปะทิว” 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” โดยเทศบาลตําบลปะทิวมีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
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และภารกิจของเทศบาลตําบลปะทิว  
ในการให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีความถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว 

          ดังนั้น เทศบาลตําบลปะทิว จึงเห็นถึงความสําคัญในการใช้สถานีวิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตําบลปะทิว อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ภาคประชาชน ซึ่งสื่อวิทยุเป็นสื่อที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุก
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลปะทิวและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตําบลปะทิวให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

          3.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน 

4.  เป้าหมายการดําเนินงาน 
           จัดรายการวิทยุ  “สนทนาประสาท้องถิ่นกับเทศบาลตําบลปะทิว ”ทุกวันพุธ   เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น.   ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน สวัสดีเรดิโอ ๙๑.๕ MHz 

5.  วิธีดําเนินการ 
           5.1 จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติดําเนินการและงบประมาณ 
           ๕.๒ จัดตารางข้อมูลการจัดรายการวิทยุ 
           ๕.๓ ดําเนินการจัดรายการวิทยุ 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

           ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน 25๖๐ รายการวิทยุ “สนทนาประสาท้องถิ่นกับเทศบาล
ตําบลปะทิว ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุชุมชนสวัสดีเรดิโอ ระบบเอฟ.เอ็ม. 
ความถี่ ๙๑.๕ MHz 

 

7.  สถานที่ดําเนนิการ 

  สถานีวิทยุชุมชนสวัสดีเรดิโอ เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลทะเลทรัพย์ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 
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9.  งบประมาณดําเนินการ 

 ตั้งจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลปะทิว  จํานวน ๒๕,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

 1. ค่าจ้างเหมาดําเนินรายการ                                         เป็นเงิน    24,000  บาท 

                                                                     รวมเป็นเงิน  24,000  บาท 

10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           -  โดยการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้รับฟังรายการวิทยุ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาลตําบลปะทิว อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 11.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมและกว้างไกลยิ่งขึ้น 
          ๑๑.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา 

 

       3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ชื่อโครงการ   :     โครงการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิคและระบบเว็บไซด์เทศบาลตําบลปะทิว  

๑. หลักการและเหตุผล           
 การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการ
ตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการ
ที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลาทั่วถึงเท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนา
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลปะทิว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และยกระดับความสามารถของการ
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื ่องการ บูรณาการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง   
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๒. วัตถุประสงค์  
-   เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 
-   เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
-   เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและเพ่ิมความปลอดภัยให้กับหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน    

๓. เป้าหมาย    
 -  พัฒนาระบบเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลปะทิวให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสามรถใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วและตลอดเวลาที่ใช้บริการ 

๔. วิธีการดําเนินการ           
 -   ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ        
 -   จัดทําแผนโครงการ           
 -   ขออนุมัติโครงการ           
 -  สรุป ประเมินผล รายงานผลโครงการ  
๕. สถานที่ดําเนินการ          
 -  เทศบาลตําบลปะทิว หมู่ที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ          
 -  ตลอดปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณ  

  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์  จํานวน  ๓,๕๐๐ บาท และค่าอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตําบลปะทิว 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 -   ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
 -   ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ 
 -   บุคลากรของเทศบาล และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และหลากหลาย  
๑๐. ขั้นสรุป  ติดตามและประเมินผล 

  -   สังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้   
   -   จํานวนผู้เข้าค้นคว้าข้อมูล  
            -   สรุปผลโครงการ 
            -   รายงานผลตามโครงการ 
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        ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

           3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปะทิวเป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  
 

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ  จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล

ปะทิว 

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่

ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลปะทิว 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปะทิว 

๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปะทิว 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

  
          3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในทอ้งถิ่นสามารถต้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลปะทิว เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชน

แบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่า
เทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลปะทิว 
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6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล

ปะทิว   - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตําบลปะทิว 
- ผ่าน ตู้ ปณ 15 ของเทศบาลตําบลปะทิว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๒ 

 8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุข  เทศบาลตําบลปะทิว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน  

 
         3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการการ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
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4. เป้าหมายการดําเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

     3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผน
ชุมชน                   

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลปะทิว  มีภารกิจในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  รวมทั้งให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาชนและชุมชน  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙)  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
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หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  สําหรับแผนการ
ดําเนินงาน  เป็นแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จํากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย
ดังกล่าว  เทศบาลตําบลปะทิว  จึงดําเนินการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังข้อมูล  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะหรือ
แสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน  เพ่ือดําเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ  ของเทศบาลเพ่ือ
สามารถนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.1  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64  ของเทศบาล 
 3.2  เพ่ือรับทราบปัญหา  และความต้องการของประชาชนในชุมชน  
 ๓.๓  เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดทํา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64  ของเทศบาล 

๔. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ เทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้นําชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกํานัน  แพทย์
ประจําตําบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ปราชญ์หมู่บ้าน  อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสังเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ  ผู้สูงอายุทุกคนเจ้าของร้านค้า  กลุ่มบุคคลอื่นๆ  ประชาชนทุกคน  หรือทุกครัวเรือน  

๕. วิธีดําเนินงาน 
 5.๑ เสนอโครงการฯ  เพื่อขออนุมัติโครงการจากนายกเทศมนตรี 
 5.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
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 5.๓ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดเตรียมเอกสาร  และดําเนินงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.4  ทําหนังสือเชิญตามสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลปะทิว 
 ๕.5  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
  ๕.6  จัดประชุมประชาคมเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ในช่วงเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2560 

๗. สถานที่ดําเนินงาน 

 ณ  ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลปะทิว 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณของเทศบาลตําบลปะทิว  สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล  และแผนชุมชน   ตั้งไว้  20,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคม  และการประชุมจัดทําแผนชุมชน  เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องต่าง  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   

  8.1  ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน๑,๕๐๐  บาท 
 8.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จํานวน  1  มื้อ    เป็นเงิน  3,๐๐๐  บาท 
 8.3  ค่าจัดสถานที่     เป็นเงิน  1,500  บาท 
 8.4  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่จําเป็น  เป็นเงิน  4,0๐๐  บาท 
 8.5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง       เป็นเงิน  10,000  บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,๐๐๐  บาท(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 (ท้ังนี้ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม) 

๙. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๓.1  ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64  ของเทศบาล 
 3.2  สามารถรับทราบปัญหา  และความต้องการของประชาชนในชุมชน  
 ๓.๓  สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทํา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  ของเทศบาล 
 

******************************** 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตําบล
ปะทิว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบล
ปะทิว โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะ
ทิวขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตําบลปะทิวให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปะทิวกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว  จํานวน ๙ คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลปะทิว 

6. วิธีดําเนินการ  
 - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว บางตําแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ เมื่อครบแล้วเทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
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ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิวแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 
9 ที่กําหนด  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตําบลปะทวมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว เพ่ือเป็น

องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว และร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลปะทิว เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

        ๓.๓.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลปะทิวได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลปะทิว  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)    ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลตําบล

ปะทิวอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลตําบลปะทิว ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๔ ชุมชน 

5. วิธีการดําเนินการ  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลปะทิวอย่าง

แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลปะทิว ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชา
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สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลปะทิว ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตําบลปะทิว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปะทิว
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

  

          3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลปะทิว 
  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลปะทิว ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/
ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลปะทิว 

 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 
 

6. วิธีดําเนินการโครงการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลปะทิว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบล    

ปะทิวหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลตําบลปะทิวมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือ
เน้นจุดส าคัญ เม่ือต้องการวางกล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็ามของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลากกล่อง

ข้อความน้ันมา] 

 

   มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

         ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วยตรวจสอบกําหนด 

             4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ  จัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลปะทิวจึงได้มีการจัดทําและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลปะทิว 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว ทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามกําหนด  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลปะทิว 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลปะทิว 
 
6. วิธีดําเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  

  
 
          4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
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นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้ เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลตําบลปะทิว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางใน
การกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปะทิวขึ้น  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลปะทิว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6   

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

และผู้บริหารทราบ  
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6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลปะทิว 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง

ไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
 

10. ตัวช้ีวัด/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 ในระดับมาก)  
 

********************* 
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลปะทิว 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้เทศบาลตําบลปะทิวในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
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ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด  

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลปะทิว  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลปะทิว (ระดับองค์กร) 

จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลปะทิว นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลปะทิว รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลปะทิว  
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลปะทิวประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

 

       ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 

           4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
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บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลปะทิว เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง

การโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบลปะทิว  ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ กท.จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลปะทิว  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลปะทิว  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบลปะทิวจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

เทศบาลตําบลปะทิวรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)   
- แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลปะทิวได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง  



 73 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทส
บาลตําบลปะทิว 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลปะทิวจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่เทศบาลตําบลปะทิวรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลปะทิวได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลตําบลปะทิว  และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

  

        4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1.  ชื่อโครงการ :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี เทศบาลตําบลปะทิว 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรคสาม ได้บัญญัติไว้ว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน  ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การ
ใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๒)  พุทธศักราช ๒๕๔๖  มาตรา ๔๘  ทศ วรรค ๕   บัญญัติไว้ว่า  “ให้นายกเทศมนตรีจัดทํา
ราย งานผลการปฏิ บั ติ งาน ตามน โยบายที่ ได้ แ ถล งไว้ ต่ อสภ าเท ศบาล เป็ นป ระจํ าทุ กปี ”   นั้ น  
          ดังนั้น เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๙ ใน
รูปแบบปฏิทินขึ้น    เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการที่ได้แถลงนโยบายไว้  รายงานการจัดทํา
งบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีที่ผ่านมา  การจัดทําโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ  ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้อง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลปะทิว รวมถึงความคุ้มค่าของการได้ใช้ประโยชน์จากปฏิทิน ประจําปี ๒๕๖๐ อีกด้วย 

3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปี การดําเนินการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลปะทิว  
          3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในจัดทํางบประมาณ 
          ๓.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตําบลปะทิวและประชาชนในเขตเทศบาล 

4.  เป้าหมายการดําเนินงาน 
           จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด  
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5.  วิธีดําเนินการ 
          5.1 จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติดําเนินการและงบประมาณ            
          ๕.๒ ติดต่อประสานผู้รับจ้างประมาณราคาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
          ๕.๓ ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคากับผู้รับจ้างตามระเบียบ 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

           ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 255๙ 

7.  สถานที่ดําเนนิการ 

  ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 

9.  งบประมาณดําเนินการ 

 ตั้งจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  จํานวน ๗๐,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

 - ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี        เป็นเงิน    ๖๐,๐๐๐  บาท 

       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐,๐๐๐  บาท 

                                                                     รวมเป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 

10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           10.1 โดยการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิว 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบข้อมูลผลการดําเนินงานประจําปีของเทศบาล 

 11.2 ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและเสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิว 
           ๑๑.๓ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงายผลการปฏิบัติการและปฏิทิน 
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      4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  เทศบาลตําบลปะทิวเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ เทศบาลตําบลปะทิว จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ตําบลปะทิว  
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลปะทิว ให้เกิดการ
พัฒนาได ้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเทศบาลตําบลปะทิว  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปะทิว  

6. วิธีดําเนินการ 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่ เทศบาลตําบลปะ
ทิว ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป  อย่างซื่อตรง โปร่งใส 
โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน  ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25(๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลxxx ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๒๖  

10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลxxx มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

      ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

          4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลปะทิว ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลxxxจึงได้มีการ
จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที ่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะทิว  จํานวน 12 คน  

 



 78 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

 ทั้งในเทศบาลตําบลปะทิว และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ  

 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายใน เทศบาลตําบลปะทิวและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ  
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรี  
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลปะทิวทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว  

10. ผลลัพธ์  
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 
11. ตัวช้ีวัด  
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลปะทิว จํานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 
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      4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริตเทศบาลตําบลปะทิว จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
การเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปะทิว 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะทิว  จํานวน ๑๒ คน  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปะทิว 
 

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 
  

10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

************************* 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล”  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการการ 

ส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทํา
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใน
ตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร 
และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลปะทิว เทศบาลตําบลปะทิวเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน  

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน  
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4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๑๒ คน  
 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลปะทิว 
 
6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๒ คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๑ ศูนย์ รวม ๒ คน  

6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาล  เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25(๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการงาน 
กิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว 
 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาเทศบาลตําบลปะทิวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด

ทัศนคติที่ดี  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต   ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

      ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

          4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเผ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิว 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๖๖๑ หมวดค่าใช้สอย ประเภทจ้างเหมาบริการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลปะทิว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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         4.4.2 บูรณาการทุกคาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑  ชื่อโครงการป้องกันการทุจริตภาครัฐและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลปะทิว 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกจากผล
การศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาค
ราชการและภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐอีกท้ังได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนความม่ังคงของประเทศเหตุผล
สําคัญที่ทําให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอาทิเช่นค่านิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบายยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็น
ผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการให้บริการของภาครัฐรวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมี
รูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลายอาทิการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการทุจริตในการให้สัมปทานฯลฯซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจึง
มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างช่องทาง  กลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิด
พฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น การป้องกันที่สามารถกระทําได้และผู้ที่คอยตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยที่ตนเองก็รู้สึกปลอดภัย กล้าที่จะร้องเรียนต่างๆ  แม้แต่เรื่องของยาเสพติดหรือเรื่องอ่ืนๆ เทศบาล
ตําบลปะทิวจึงเห็นควรจัดให้มีป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลปะทิวขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลตําบลปะทิว 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลปะทิวมีจิตสํานึกค่านิยมและ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

๓.๓ เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

๔.  เป้าหมาย 

  ๔.๑  มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
  ๔.๒  เช่าตู้ไปรษณีย์รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ 
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๕.  วิธีดําเนินงาน 

๕.๑  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
๕.๒  ทําหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๖. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐- 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

6.   สถานที่ดําเนินการ 

ณ    ที่ว่าการไปรษณีย์อําเภอปะทิว  หมู่ที่ ๓ต.ทะเลทรัพย์  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  

๗.    งบประมาณ๕,๐๐๐    บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  -  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์              เป็นเงิน     1,500 บาท 

  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ               เป็นเงิน     3,5๐๐ บาท 

           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๕,๐๐๐       บาท 

  ทั้งนี้   สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ  โดยใช้งบประมาณจาก หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลปะทิว   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดเทศบาลตําบลปะทิว    

๙. การติดตามและประเมินผล 

๘.๑  การสังเกต 
๘.๒  จํานวนเรื่องร้องเรียน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ประชาชนทุกภาคส่วนมีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ปลอดภัยและ
เชื่อถือได้ 

๙.๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

************************************************************************************************** 


