


คำนำ 
 

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต” 
  จากผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด และจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ เช่น สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ไม่พบข้อมูลการทุจริตแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด ต่างให้ความสำคัญในการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้
เทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตโดย
แท้จริง 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม   
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท่าระหัดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้เป็นอย่างดี 
 

 
งานนิติการ 

เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
  

เร่ือง หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนำ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต   
หลักการและเหตุผล       
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน   
เป้าหมาย       
ประโยชน์ของการจัดทำแผน        

๑ – ๒ 
๒ – 3 

3 
4 
๕ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี   

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการ 
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 
6 
7 
8 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 
                 ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำฯ       
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น       
 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน        
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร       
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ        
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
                หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ 
                การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์     
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต       
มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
            ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก 
                  แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ฯ    
   ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                  ของประชาชน          
   ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการฯ   
 
 
    

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 

มิติที ่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่ 
                  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด     
   ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
          หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้   
   ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น     
            ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ 
                  ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 



๒ 
 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน            
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง 



๓ 
 

๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ลำดับที่  ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ ชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ



๔ 
 

ป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าระหัด (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน             
อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้ าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัดเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลท่าระหัด 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 

 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าระหัด รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัดที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) เทศบาลตำบลท่าระหัดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าระหัด รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 



๕ 
 

 ๒) เทศบาลตำบลท่าระหัดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลท่าระหัด ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) เทศบาลตำบลท่าระหัดมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสรา้งสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑ .๑  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ า ย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมจัด
องค์ความรู้ในองค์กร เพื่อพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 

๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตำบล       
ท่าระหัด” 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด 
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ (๑) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๒.๒ (๑) โครงการรักน้ำ รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า 
เพื่อสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๒.๓ (๑) โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชพี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และเด็กเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๗ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑ .๓  ก า ร ส ร้ า ง

จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ (๑) โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๑.๓.๒ (๑) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบล  
ท่าระหัด (กจิกรรม “โตไป  ไม่
โกง”) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๑.๓.๓ (๑) โครงการพานอ้งท่อง
ธรรมะ 

- - -  

มิติที่ ๑ รวม 
๑๐  

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - -  

๒.๒ มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ “การออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๒) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

๒.๒.๓ (๑) โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒.๒.๓ (๒) มาตรการ“ยกระดบั 
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 

 

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - -  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 

- - -  

๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -  

 



๙ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการ

จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- - -  

๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- - -  

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบล 
ท่าระหัดวา่ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดย 
มิชอบ” 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

มิติที่ ๒ รวม 
๑๖  

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลท่าระหัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

๓.๑.๒ (๑) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ  
เงินการคลัง”  

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 

- - -  

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๑ (๒) การดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตำบลท่าระหัด 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

๓.๒.๒ (๑) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

- - -  

๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ท่าระหัด 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 

- - -  

มิติที่ ๓ รวม 
๑๐  

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
- - -  

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสริม 
สร้างและปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ี
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

 

 

๔.๑.๒ (๑) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตำบลท่าระหัด 

- - -  

๔.๒ การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- - -  

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- - -  

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

- - -  

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

- - -  

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

- - -  

๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 

- - -  

มิติที่ ๔ รวม 
๑๐  

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 

ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

โครงการอบรมจัดองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึงได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าระหัด จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
   ๒.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการ ให้ การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
   ๒.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลท่าระหัด  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  ๒  แนวทางคือ 
  ๕.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าระหัด บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 



๑๔ 
 

  ๕.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
   ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณในการดำเนินการ 
  ๕,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  ๙.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๙.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 

และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติ 
ตามประมวลจริยธรรม 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าระหัด” 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่เทศบาลเทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล           
ท่าระหัด พ.ศ.๒๕๕๓  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุ จริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,  
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ              
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเทศบาลตำบลท่าระหัด 
ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล
ท่าระหัด” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.๓ เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 



๑๗ 
 

  ๒.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 
  ๒.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าระหัด  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าระหัด เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 

และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙ 
 

กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด” 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว         
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลท่าระหัด  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด  เพ่ือให้
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าระหัด มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๓. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 



๒๐ 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีการดำเนินการ 
  จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใส การด ำเนิ น งาน ขอ งห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น  และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าระหัด  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 



๒๒ 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 

๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาล
ตำบลท่าระหัด  จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  ๒.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
   ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
  ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 



๒๕ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
 

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ 
อย่าง  เพ่ือประโยชน์  ๔  อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู่” หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น           
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   เทศบาลตำบลท่าระหัด  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๓.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าระหัด  จำนวน 
๕ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น 
  ๓.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน ๕ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด  โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
  ๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/
ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าระหัด  ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน  กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 



๒๘ 
 

 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
   พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด และแหล่งน้ำ คู คลอง  
ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีการดำเนินงาน 
  ๕.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
  ๕.๒ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคู
คลอง ทำความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๕.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  ๕.๔ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขต เทศบาลตำบล       
ท่าระหัด 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และเด็กเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าระหัด 

๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ            
ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ             
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้         
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที ่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
   งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส   
และเด็กเยาวชนในตำบลท่าระหัด 
  ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับคนยากจนในตำบลท่าระหัด 
  ๒.๓ สามารถนำความรู้จากการผลิตสินค้าไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  ๒.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
  ๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  ๕.๓ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนธันวาคม – กันยายน ของทุกปีงบประมาณ 
 



๓๑ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า 
  ๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
  ๙.๓ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  ๙.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
 

๑.๓.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม
มาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดทำโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร” ซึ่งเป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนำ
ธรรมะนำหลักคำสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนิน
ชีวิตและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
   ๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 
  ๒.๔ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
๓. เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียนตามโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน  ๖๐  คน 
 



๓๔ 
 

๔. สถานที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าระหัด  ร่วมกับ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 
๗. วิธีดำเนินการ 
  ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
  ๕. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
๘. งบประมาณ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและ             
นำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม 
   ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 
  ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลท่าระหัด (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝัง รากลึก          
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 
ดังนี้  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก           
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และมาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
นั้น 
   เทศบาลตำบลท่าระหัด  พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลท่าระหัด (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ           
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  ๒.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ น
และการโกงทุกรูปแบบ 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนตำบลท่าระหัด   จำนวน  ๔๐ คน 
 
 



๓๗ 
 

  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  ๔.๓ ดำเนินการตามโครงการ 
  ๔.๔ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๖. งบประมาณดำเนินการ 
  ๕,๐๐๐  บาท 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 

๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 
  เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม            
แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 
   โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี           
ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน   รู้วิธีแก้ไขปัญหา           
สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพ่ือ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 
  ๒.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 
 



๔๐ 
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
  ๕.๒ จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
  ๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
  ๕.๖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  ๕.๗ ดำเนินการตามโครงการ 
  ๕.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา        
แก่เด็ก 
  ๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  ๙.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  ๙.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๒ 
 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมา           
ภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  

          Index : CPI) 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก



๔๓ 
 

เท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าระหัด ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าระหัด
ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๓.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  ๓.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย     
๑ ครั้ง 
  ๓.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลตำบล      
ท่าระหัด 
  ๕.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  ๕.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 



๔๔ 
 

๙. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรเทศบาลได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

มาตรการ “การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
๑. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลท่าระหัด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ  
มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ           
ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต    
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ 
วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



๔๗ 
 

  ๒.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 
๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล               
และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  ๕.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๕.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย        
ในทุกเดือน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า  ๔  ฉบับ 
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 

 



๔๘ 
 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของ
เทศบาลตำบลท่าระหัด โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมน
ผลการปฏิบัติราชการ 
  ๕.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  
  ๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
 



๔๙ 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

จำนวน  ๓  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๕๑ 
 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าระหัด  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี   และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปีงบประมาณ  ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  ๙.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๙.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 



๕๒ 
 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  ๒.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ๒.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  ๒.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๓.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง 
  ๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕.๒ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ 
  ๕.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๕.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  ๕.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  ๕.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 



๕๓ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
  ๙.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๙.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าระหัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้ น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง      
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้            
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
  ๒.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน  ๔  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 



๕๕ 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  ๕.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
   - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๕๗ 
 

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้ งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร          
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้ง ๕ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ ๑๙.๔๐ ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด              
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 



๕๘ 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  ๕.๒ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
  ๕.๓ สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  ๕.๔ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
  ๕.๕ ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  ๕.๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
  งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จำนวน 
๑ ฉบับ 
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลท่าระหัด  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด  โดยนำแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงมีการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่   มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น 
  ๕.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  ๕.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 



๖๐ 
 

  ๕.๔ จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ 
  ๕.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใ่ช้จ่ายงบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ 

เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า              
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้
  ๒.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  ๒.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พืน้ที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๕.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๖๓ 
 

  ๕.๓ จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ๕.๔ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   ๕.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   ๕.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   ๕.๔.๓ จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   ๕.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   ๕.๔.๕ จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม        
ทุกงานบริการ 
   ๕.๔.๖ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   ๕.๔.๗ การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  ๕.๕ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  ๕.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำ
จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๙.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  ๙.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  ๙.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดำเนินงานได ้
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
๑. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลท่าระหัด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 
๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตาม          
ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก              
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



๖๖ 
 

  ๒.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๓. เป้าหมาย 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 
๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ  สั่งการ 
  ๕.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๕.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
   มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

 
 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  เทศบาลตำบล
ท่าระหัด  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดี  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
  ๒.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๔ เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ด ี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/ปี 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลท่าระหัด  เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่า
ระหัด  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 



๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

 
 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการ
ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน         
ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล  ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 
   ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
  ๒.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้มีขวัญและกำลังใจ 
๓. เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จน
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  จำนวน  ๕  ชุมชน 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
  ๕.๒ จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
  ๕.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 



๗๑ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  ๙.๑ ผลผลิต 
   - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  ๙.๒ ผลลัพธ์ 
   - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

 
 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก  จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่าย
ลงได้  และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง   โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง ให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
๓. สถานที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. วิธีดำเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลท่าระหัด เพ่ือคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติ
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๒ มอบใบประกาศนียบัตร  
  ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  



๗๔ 
 

๖. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๘. ผลลัพธ์ 
  ๘.๑ ทำให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่มีแบบแผน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการประกอบอาชีพ  
  ๘.๑ ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร สามารถนำแนวทางกลับไปดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร 
ได้ปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม 

และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้า ง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”            
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ด ี
  ๕.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  ๕.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 



๗๗ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อตกลง  และดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ 
ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  ๑) การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๒) การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
  ๓) การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 



๘๐ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลท่าระหัดจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลท่าระหัด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๑. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง        
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ในการนี้เทศบาลตำบลท่าระหัด   จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าระหัด ว่าปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
ท่าระหัด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
๓. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบล         
ท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 



๘๓ 
 

  ๕.๓ กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  ๕.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผล และความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 
๕ วัน  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   -ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
   -ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าระหัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลท่าระหัด  ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด  โดยมีงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าระหัด  จำนวน  ๑  แห่ง 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าระหัด (ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด) 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  ๕.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  ๕.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
  ๕.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๕.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๕.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  ๕.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 



๘๖ 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ซึ่งการบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
   ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลท่าระหัดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
   ๒.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

  ๒.๔ เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 

  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลังแก่ประชาชน ตามช่องทาง ดังนี้ 

๑) บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๒) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/

หมู่บ้าน 



๘๙ 
 

    ๓) ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
    ๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าระหัด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและ
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 
     ๕) ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ที่เป็นประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลท่าระหัด ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
  ๒.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  ๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จดัให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 
 



๙๒ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน               
มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  เทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลท่าระหัด  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  
เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
  ๒.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
  ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน  ๕  ชุมชน ในเขต
เทศบาลตำบลท่าระหัด สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๕.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  ๕.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๔ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
  ๕.๕ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  ๕.๖ จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
 
 



๙๕ 
 

  ๕.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  ๕.๘ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน  ๕  ชุมชน 
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  ๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
  ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  ๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  ๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

โครงการการดำเนนิงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๒.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล        
ท่าระหัด 
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๓. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๔. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๕.๓ นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจำเป็นและเร่งด่วน 
  ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๕.๑ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๕.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๒๒๐๘ ต่อ ๑๑  

       ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๕๕๒-๒๒๐๘ ต่อ ๑๒  
  ๕.๓ ทางเว็บไซตเ์ทศบาลตำบลท่าระหัด  
 



๙๗ 
 

๖. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๘.๑ มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๘.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๘.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

มาตรการ “กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
   ในการนี้เทศบาลตำบลท่าระหัด   จึงได้จัดทำมาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริ ตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
  ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

๕.๑ กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕.๒ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าระหัด 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๑๐๐ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด  เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๒. วัตถปุระสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
๓. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลท่าระหัด 
๔. วิธีดำเนินการ 
  ๔.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
(เจ้าหน้าทีภ่ายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๔.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
  ๔.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๔.๔ ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
  ๔.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย ์๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค  
๖. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๘.๑ มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๘.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๘.๓ ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
   ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลท่าระหัด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล         
มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  เทศบาลตำบลท่าระหัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลท่าระหัด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด กำหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน ๑๑ คน 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัดบางตำแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัดแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ดำรงตำแหน่งทุกๆ ๒ ปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่กำหนด 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล       
ท่าระหัด  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลท่าระหัด เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ท่าระหัด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 



๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่เทศบาลตำบลท่าระหัด  ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล
ท่าระหัด  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลท่าระหัด ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๓. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง ๕ ชุมชน 
๔. วิธีการดำเนินการ 
  ๔.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลตำบล            
ท่าระหัดอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลท่าระหัดได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาล ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  ๔.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๕. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
๖. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๘.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด 
  ๘.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 
 

กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนำ
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ        
ของเทศบาลต่อไป 
   ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  เทศบาลตำบลท่าระหัด จึงได้จัดทำโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๒.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบล
ท่าระหัด 
  ๒.๓ เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
ท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  ๖.๒ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๓ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
  ๖.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  
 



๑๑๐ 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 
๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลท่าระหัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กำหนด  โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
ท่าระหัด เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๒.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
  ๒.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  ๒.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีการดำเนินการ 
  ๕.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๕.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  ๕.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 



๑๑๓ 
 

  ๕.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  ๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 
  ๙.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  ๙.๓ การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  ๙.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลท่าระหัด
  ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
  ๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
  ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 
 



๑๑๕ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผน 

การปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ 
ตามแผนการปรับปรงุควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่าระหัด” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล             
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
   การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้กำหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  ๒.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน          
ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่าระหัด 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



๑๑๘ 
 

  ๕.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  ๕.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าระหัด รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๕.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่าระหัด ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  ๕.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๙.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๙.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กร  จึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีการดำเนินการ 
  ๕.๑ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย ตาม
กระบวนการ ดังนี้ 
       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง  เทศบาลตำบลท่าระหัดได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
       ๒) การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.
จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
       ๓) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
       ๔) มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
       ๕) ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ 
รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
       ๖) การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 



๑๒๑ 
 

       ๗) ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตำบลท่าระหัด จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลตำบลท่าระหัดรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
  ๕.๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง  ตามกระบวนการ ดังนี้ 
       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้ดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
       ๒) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อน
ระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
       ๓) มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
       ๔) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
       ๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
       ๖) มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
       ๗) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
       ๘) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
       ๙) ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลตำบลท่าระหัด จะออก
คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ เทศบาลตำบลท่าระหัด รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.
จังหวัด) 
  ๕.๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงาน
บุคคล ในการที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
       ๒) มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
       ๓ ) มีการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติ งานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
       ๔) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งาน และ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและ
ความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



๑๒๒ 
 

       ๕) มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
       ๖) นายกเทศมนตรี ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด 
  - กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ของเทศบาลตำบลท่าระหัด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น มีการทำงาน            
มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้
  ๒.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๔ ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
๓. เปา้หมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัดภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด              
เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุก              
สามเดือน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 



๑๒๕ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๙.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

 
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๗ 
 

กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม           
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕         
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๒.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าระหัด       
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๓. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  ๕.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.๒๕๕๓  มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตำบลท่าระหัด ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  ๕.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 



๑๒๘ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าระหัด มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความ
เข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  ๒.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด  
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทั้งในเทศบาลตำบลท่าระหัด และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๕. วิธีการดำเนินการ  
  ๕.๑ งานกิจการสภาเทศบาล ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุ มสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  ๕.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรี 
  ๕.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดทราบ 
 
 



๑๓๑ 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภาเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  ๙.๒ สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
  ๙.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด 
  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร้อยละ ๖๐ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย  

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้ เทศบาล มีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
เทศบาล และลดการทุจริต 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด  จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๒.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.๓ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
๓. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีการดำเนินงาน 
  ๕.๑ จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้สำหรับการประชุม 
  ๕.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๕.๓ สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภาเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
 
 



๑๓๔ 
 

๙. ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
  ๙.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
 

๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม  หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทำคอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๒. วัตถุประสงค์  
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น 
  ๕.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ น
ของเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
  ๙.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  ๒.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๕.๑ ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าระหัด 
  ๕.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๕.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๕.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๕.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าระหัด 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  ๙.๒ นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 



 


