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ส่วนที ่1  
บทน ำ 

 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถ่ินพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
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4. กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลกักำรและเหตผุล 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้านโดยด้านท่ีเกี่ยวข้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี ๑๐ ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด าเนินการ
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย 
จะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
ในระยะแรกกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการ
ทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการ   
ท าธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ัง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่อง
นี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อ
ผู้กระท าการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน
รัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกท้ังจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วม
ทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการรวมท้ังมีค าส่ังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

  



3 
 

ท่ี ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนมิติกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผนมิติชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว และมีประเด็นมิติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด
ท่ัวประเทศประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
                     มิติท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
                     มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต               
                     มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                          
                     มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    

เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางมิติชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี๓ 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๔ มิติดังนี้ 

มิติท่ี ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ภารกิจ 
          ๑. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

    ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของเทศบาล 
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

มิติท่ี ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต            

ภารกิจ 
๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓. การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 

     ท่ีประจักษ์ 
5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติท่ี ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ภารกิจ 
๑.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 
๒. การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน 
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มิติท่ี ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                  

ภารกิจ 
๑. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนด 
  ๒. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ให้มีการบริหารงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหาราชการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลท้ังฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายข้าราชการประจ าและประชาชนในพื้นท่ี 

๓. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

4. เป้ำหมำย 
๑. บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่นๆ 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑. มีแนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เกิดการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 

มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลท้ังฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายข้าราชการประจ าและประชาชนในพื้นท่ี 

๓. ใช้เป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
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ส่วนที ่2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1  การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายสภาท้อง
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าของ 
องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
1.2 การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้อง 
ถิ่น 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 

1. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2. โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน 
3. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ืองกฎหมายแก่
ประชาชน 
4. โครงการพัฒนาศักย - 
ภาพบุคลากรในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1. โครงการรณรงค์และปลูก
จิตส านึกในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการอบรมรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 
3. โครงการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 
4. โครงการคลองสวยน้ าใส 
5. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. โครงการจัดงานวันเด็ก 
2. โครงการอบรมสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออกก าลัง
กายพัฒนาจิตใจ 
3. โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ 
4. โครงการวิถีพุทธ 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 
 

50,000 
 
 

60,000 
 

50,000 
 

200,000 
280,000 

 
 

150,000 
50,000 

 
 

60,000 
 

40,000 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 
 

50,000 
 
 

60,000 
 

50,000 
 

200,000 
300,000 

 
 

150,000 
50,000 

 
 

60,000 
 

40,000 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 
 

50,000 
 
 

60,000 
 

50,000 
 

200,000 
300,000 

 
 

150,000 
50,000 

 
 

60,000 
 

40,000 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 
 

50,000 
 
 

60,000 
 

50,000 
 

200,000 
300,000 

 
 

150,000 
50,000 

 
 

60,000 
 

40,000 
 

 

 รวม จ ำนวน...13...โครงกำร 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2564) 

ช่ือหน่วยงาน....เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านกาทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล   
1.2 มาตรการออกกฎสั่ง 
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
1.3 กิจกรรม“ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 1.4 กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจ าตัวประชาชน  
1.กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
3. มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติอนุญาต  
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
4. มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5. มาตรการมอบอ านาจ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามพรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
6.มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
-  
 

  
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจ สอบ
พบการทุจริต 
 

1. โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติ 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณพ่อ-แม่ดีเด่น 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่มีจิตสาธารณะ 
 

1. มาตรการ“จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2. กิจกรรม“การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล” 
3. กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
4. มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
5. มาตรการ“แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 
6. มาตรการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้า 
หน้าที่ของเทศบาลว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

100,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

100,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 รวม จ ำนวน....2...โครงกำร 
จ ำนวน ..8.. กิจกรรม 

จ ำนวน ..11. มำตรกำร 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2564) 

ช่ือหน่วยงาน....เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน  

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ชอ่งทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์ กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบ 
สนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงและบริหารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
2.กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารดิจิตอลบริการ
ประชาชน 
3.กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาลและ
การรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง 
4.กิจกรรมจัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้ 
 

1. โครงการจัดท าและ 
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 
2. กิจกรรมการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
2. โครงการประชาคม 
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
3. กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน   
4. มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ ์

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

 รวม จ ำนวน....3...โครงกำร 
จ ำนวน ..5.. กิจกรม 
จ ำนวน ..2. มำตรกำร  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2564) 

ช่ือหน่วยงาน....เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและราย 
งานการควบคุม
ภายในตามที่ 
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  
4.2 การสนับ 
สนนุ ให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือกา
รบริหาราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลัง
การมี ส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  
 
 

1. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล 
2.กิจกรรมจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
 
 
1. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนได้รับทราบ  
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับการจ่าย 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาล 
 
1. โครงการอบรมให้ 
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
2. มาตรการการ 
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 รวม จ ำนวน....1...โครงกำร 
จ ำนวน ..5.. กิจกรรม 
จ ำนวน...1..มำตรกำร 
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ส่วนที ่3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏบิตัิกำรฯ 

มิตทิี่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล
ต ำบลทะเมนชัย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลต าบลทะเมนชัย ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ัง กาย วาจา 
ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจ
ของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆ 
ประกอบกับเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม
ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท่ีดี ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 
2560และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ ารวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม อ านาจหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3.3. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4. เป้ำหมำย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย  

โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

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

30,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัยประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 
1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. หลักกำรและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างาน และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
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ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 

หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ดังนั้น ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกใน
การสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไปดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลทะเมนชัยเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 

2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 

3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทะเมนชัย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัย โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อนยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมายให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลทะเมนชัย ควร
น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
ทะเมนชัยได้จัดท ามาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัย” ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
3.2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3. เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

3.5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป 

5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก

คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

6.2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัยเปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
ชื่อโครงกำร: ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน ในพื้นที่ต ำบลทะเมนชัย 
1. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัว
โลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้นๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงได้จัดท า
โครงการ“ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีต าบลทะเมนชัย”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าวเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 

2.2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบลทะเมนชัย 

2.3. เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ีมี และลดภาวะโลกร้อน 

2.4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น 

4. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
พื้นท่ีสาธารณะในเขตต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ 

5. วิธีด ำเนินงำน 
5.1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อ

ปลูกต้นไม้ 
5.3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
5.4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 
5.5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
30,000บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.2. ท าให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
9.3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.4. ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 
1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ท่ี
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้
ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึง่พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิด
เรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืช
เกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ 
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได้
ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทะเมนชัยจ านวน8หมู่บ้าน โดย

ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
4.2. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทะ

เมนชัย จ านวน8 หมู่บ้าน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยโดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบลทะเมนชัย ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง 8หมู่บ้าน ได้แก่ ประธาน
ชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยและแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

6.1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม
ทุกชุมชน) 

6.2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน) 

6.3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
6.4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ

สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
6.5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

6.6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 40,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย  
 ดังนั้น โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
ส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม 
 นอกจากนั้น ยังมุง่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลทะเมนชัยจึง
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
หนึ่งในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลทะเมนชัย 
3.2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนยากจนในต าบลทะเมนชัย 
3.3. สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.4. สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
3.5. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลทะเมนชัย 
5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
6.2. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
6.3. ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
6.4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

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

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 280,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4. มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเข้ำค่ำยวิถีพุทธ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็น
กลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่ายวิถีพุทธโรงเรียนในเขตเทศบาล” ซึ่งเป็น
โครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนน า
ธรรมะน าหลักค าสอน ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

3.2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคม 

3.3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
3.4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อ

ตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
4. เป้ำหมำย 

 เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 วัน 2 คืน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

8. วิธีด ำเนินกำร 
8.1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
8.2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8.3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ 
8.4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
8.5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 

9. งบประมำณ 
 40,000 บาท 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

10.2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในสังคม 

10.3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
10.4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรพ่อ – แม่ดีเด่น 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็น
ประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ี
เป่ียมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ี
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นท่ีเทศบาล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบ
ฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ท่ีส าคัญเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
2.2. เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

3. เป้ำหมำย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 

4. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
5.2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 8 ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชน

ด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5.3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจากชุมชน
ต่างๆภายในเขตเทศบาล 

5.4. คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
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5.5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 
จ านวน2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 

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

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

9. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10. ผลผลิต 

10.1. มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
11. ผลลัพธ ์

11.1. พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
11.2. มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี 
เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้วเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ี
มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับ
สตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ 
3.2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ

บ าเพ็ญตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้ำหมำย 

 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน  8 คน 
5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 

 เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

6.2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัยทราบท่ัวกัน เพื่อให้
แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตเทศบาล 

6.4. คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

6.5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ปีโดยเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัยเป็นประธานในพิธ ี

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

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1. ผลผลิต 
10.1.1. สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

10.2. ผลลัพธ ์
10.2.1. สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
10.2.2. มีสตรีท่ีเป็นบุคคลต้นแบบท่ีดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถ่ิน 
ชื่อโครงกำร: กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลทะเมนชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน8.25ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 1ต าบล8หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ
เทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (16)ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าท่ีในการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ เ ท ศ บ า ล แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น อื่ น ๆ  ร ว ม ต ล อ ด ท้ั ง ก า ร ดู แ ล 
ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชนเนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละ
ชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

2.2. เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
ก าลังใจ 

3. เป้ำหมำย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบ
วาระการด ารงต าแหน่งจ านวน8ชุมชน 
4. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1. ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
5.2. จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
5.3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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6 งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

10.1 ผลผลิต 
10.1.1 คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
10.2 ผลลัพธ ์

10.2.1 คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
10.2.2 มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 

3.2 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลทะเมนชัยให้มีประสิทธภิำพมำก

ยิ่งขึ้น” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทศบาลต าบลทะเมนชัยจึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลทะเมนชัย
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลทะเมนชัยโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้
ส า ม า ร ถ รั บ รู้ สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง ต น อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี ใน ก า ร แ ส ด ง ค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะ ใ ช้ สิ ท ธิ  
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
ทะเมนชัย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลทะเมนชัยจ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทะเมนชัย(ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลทะเมนชัย) 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด 

6.4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
6.7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท่ี
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทะเมนชัยให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อ
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เกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน90 คน(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน80 คน)ผล
การเรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละ 80ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  30,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที ่
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัยเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลทะเมนชัยเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
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หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุม
เวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ ์
  น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาลออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
5. พื้นที่ด ำเนนิกำร 
  ก าหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัยโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกต้ัง 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ    
6.2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลท้ังหมด 
6.4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน) 
6.5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6.6. วิธีด าเนินการ 

6.6.1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.6.2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.6.3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนท้ัง 8ชุมชน 
6.6.4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
6.6.5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6.6.6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
6.6.7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
6.6.8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ก าหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ก่อนเดือน
มิถุนายน ของทุกปี 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  40,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็วประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยอย่างท่ัวถึง 
10.2. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล

ร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 
ให้เปน็ไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถ่ิน ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
ห รื อ ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ใด ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ  ต า ม ม า ต ร า  103 แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ ก อ บ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2.2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2.3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
4. พื้นที่ด ำเนนิกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
5.2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
5.3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
5.4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  40,000บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

9.2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

9.3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

9.4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน  

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลท่ีดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมท้ังเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ี
ดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยัง
ไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผล เสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 .................. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
  
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เก่ียวกับกำร
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งต้ัง การโอน 
ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การ
เล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  
 
 



36 
 

 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินั ย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย 
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เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
 

4. เป้ำหมำย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ........................... 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส  

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ .ศ. 2556 – 
2561)จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีท า
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 



39 
 

 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการท่ีส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ........................... 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ......................... องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 

 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหนำ้ที่

ให้เปน็ไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่ น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้ าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
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ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ------------------- 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 --------------- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ............................ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้า
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3. แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 …………………….. 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ............................  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

4. กำรเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

1. ช่ือโครงกำร :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง  และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ................................ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ........................  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
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 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ............................... 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 .................. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 


