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ค าน า 
 
  ค าว่า “คอรัปชั่น” นั้นนิยามอาจตีความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น การทุจริต  การฉ้อโกง  
การฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละความหมายล้วนให้ความหมายในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น  การทุจริตโดยใช้
หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนรวมถึงการเลือกที่รักมัก
ที่ชัง  การเห็นแก่ญาติพ่ีน้องกินสินบนฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่
ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม ปัญหาการคอรัปชั่นหลายคนอาจจะมอง
ว่าไม่ส าคัญเพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองบ้าง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้าง แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดี
แล้วปัญหาการคอรัปชั่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เก่ียวพันกับชีวิตของเราทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนอย่างมากทีเดียว
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการคอรัปชั่น ได้แก่ 
  ๑. การขาดคุณธรรม ผู้ที่ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณธรรม คุณธรรมที่
ขาด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายบาปและเกรงกลัวบาป ความกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศาสนา
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือสัจจะถือเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ สัจจะ หมายถึงความจริง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ 
ความจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีความจริงต่อค าพูดการกระท า หน้าที่และบุคคลคือจะต้องพูดจริง ซื่อตรงต่อ
หน้าที่ มีความจริงใจต่อผู้ อ่ืน ผู้มีสัจจะจะไม่เป็นผู้ทุจริตไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หิริหรือความละอายบาปและ
โอตตัปปะความเกรงกลัวบาปถือเป็นธรรมคุ้มครองโลก (โลกบาล) ท าให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
เดือนร้อนและสับสนวุ่นวาย ก่อนนี้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบุญบาป เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่อง
สังสารวัฏ-การเวียนว่ายตายเกิด จึงเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง  แต่ในปัจจุบันคนจ านวนไม่น้อย
โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาจบจากต่างประเทศมักจะไม่เชื่อในเรื่องบุญและบาปไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม      
จึงขาดหิริโอตตัปปะ ท าการทุจริตท าความชั่วกันมากขึ้นและถือว่าการทุจริตเป็นวิถี ชีวิตเมื่อสังคมและโลก   
ขาดหิริโอตตัปปะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสังคมและโลกจึงขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเดือดร้อน
สับสนวุ่นวายยิ่งขึ้น 
  ๒. การขาดอุดมการณ์และอุดมคติ อุดมการณ์ หมายถึงอุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้
พยายามบรรลุถึง อุดมคติ หมายถึงจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามและความจริงใจทาง
ใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็นเปูาหมายแห่งชีวิตของตน คนที่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเปูาหมายของชีวิต
และจะด าเนินชีวิตด้วยอุดมการณ์หรืออุดมคติหรือคุณธรรมความดี ผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติที่จะท า
ทุกอย่างเพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์ว่าการกระท านั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตามศีลธรรม ผู้ที่จะท างานให้ได้ผลและ
ประสบความส าเร็จจึงต้องมีคุณธรรมที่ส าคัญ ๓ ประการคือความกระตือรือร้น ความบริสุทธิ์ใจและความมีอุดม
คติ ผู้ที่มีอุดมคติจึงได้เปรียบผู้ที่ไม่มีอุดมคติ เพราะมีอุดมคติซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างที่น าทางให้ไปสู่จุมุ่งหมาย
ปลายทางได้ ส่วนผู้ที่มีอุดมคติเหมือนคนที่ขาดแสงสว่างเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืด คือ มีใจที่มืดบอด เขาอาจจะ
มีเงิน มีต าแหน่งที่สูง  มีอ านาจวาสนา แต่เขาอาจจะไม่มีความสุข ความคิดและความชั่วที่เขาท าอาจจะเป็นไฟที่
เผาลนจิตใจของเขาให้รุ่มร้อนเหมือนนรกท่ีอยู่ในใจ และเมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาจะได้รับผลกรรมาตามกรรมที่เขา
ได้ท าไว้อย่างแน่นอน 
  ๓.  มีค่านิยมที่ผิด ในปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจากเดิม  ก่อนนี้เราเคยยกย่องคน
ดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรากลับยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี  คนที่มี 
 



 
 

 

ต าแหน่งหน้าที่การงานสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความคิด
จิตใจของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมมีข้อความดังนี้ 
  “ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่า  ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เสื่อม ความประพฤติท่ีเป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้
กระท ากันได้เป็นธรรมดา สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมท าให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป   เป็นปัญหาใหญ่ที่
เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเข้ามาท่วมทั่วไปหมด  จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น 
  ในการด าเนินชีวิตของเรา  เราต้องข่มใจไม่กระท าสิ่งใดๆที่เรารู้ผิดด้วยใจจริงว่าชั่วว่า
เสื่อม  เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ  เราต้องกล้าและบากบั่น
ที่จะกระท าสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี  เป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราช่วยกันท าเช่นนี้ได้จริงๆให้ผลของ
ความดีบังเกิดให้มากขึ้นๆ  ก็จะช่วยค้ าจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นเป็นล าดับ” 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
  ๔. ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม บุคคลใดที่มีอ านาจและมีความโลภเห็นแก่เงิน  ก็ย่อมจะ
คอร์รัปชั่น การมีอ านาจอย่างเดียวก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น การมีอ านาจอย่างเดียวจึงไม่ท าให้คนทุจริตแต่การมี
อ านาจโดยมีความโลภเห็นแก่เงิน จึงท าให้คนทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  
  กรณีตัวอย่างข้าราชการที่มีอ านาจเป็นจ านวนมากที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องการทุจริต อาทิ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการยกย่องว่าเป็น
ทหารเสือหนักแน่นมั่นคง ถือความซื่อสัตย์  ความกตัญญูแลความจงรักภักดีที่ซื่อตรงต่อหน้าที่ โดยไม่มีประวัติ
ด่างพร้อยในเรื่องใดท้ังสิ้น 
  ท่านได้ปฏิบัติตามค าสอนของบิดาของท่าน คือ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต)   อย่าง
เคร่งครัด ค าสอนของบิดาของท่านมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคุณบิดา มารดา และญาติพ่ีน้อง ทั้งผู้มีคุณที่ได้อุปการะ
มาแลว้ 
  (๒) เมื่อได้ท าความผิดสิ่งใดไม่ให้พูดปดหรือแก้ตัวด้วยความเท็จ 
  (๓) ไม่ให้ประพฤติตนด้วยการข่มเหงและเบียดเบียนผู้ใดเป็นอันขาด 
  ๕. มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย สาเหตุอีกประการของการทุจริต  คือการมีรายได้ไม่พอกับ
รายจ่ายท าให้ต้องเป็นหนี้สิน  เมื่อไม่สามารถจะหาเงินมาได้โดยทางสุจริต  ก็ใช้วิธีทุจริต   
  กรณีตัวอย่างส าหรับข้าราชการที่มีเงินเดือนและรายได้ไม่พอกับรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว จึงต้องฉ้อราษฎร์บังหลวง  การฉ้อราษฎร์ก็โดยการเรียกร้องผลตอบแทนจากผู้มารับบริการหรือการ
รับสินบนเป็นการโกงเงินประชาชน  ส่วนการบังหลวงคือการทุจริตเงินหลวง เช่น ยักยอกเงินที่จะต้องส่งให้
หลวงหรือเบิกเงินเกินกว่าที่มีสิทธิจะเบิกได้ เป็นการโกงเงินแผ่นดิน หรือแม้แต่ผู้ที่ท างานเอกชน  ติดการพนัน
หรือมีการใช้จ่ายเงินเกินฐานะและยิ่งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของบัตรเครดิตท าให้ขาดสติ  ยับยั้งชั่งใจ 
ใช้จ่ายเงินเกินตัว ท าให้มีหนี้สินที่ไม่สามารถน ามาคืนหรือผ่อนส่งได้ จึงเกิดความคิดชั่ววูบหรือความตั้งใจในการ
ก่อคดีต่างๆ เช่น การปล้นร้านทอง หรือบางรายไม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหา ใช้วิธีการดับชีวิตตนเองเป็น
การแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

-๒- 



 
 

 

 
  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความอยากได้ อยากมี อยากเป็นทั้งสิ้น ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติตน
โดยการเดินตามรอยพระยุคลบาท และน าคุณธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาทตรงกับหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา เรื่อง ฆราวาสธรรม เป็นหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์มี ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ความจริง คือ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 
  (๒) ทมะ การข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจของตนเอง ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา 
  (๓) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ไม่
ท้อถอย 
  (๔) จาคะ ความเสียสละ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สละความสุขสบาย
ของตนในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ   เผื่อแผ่ ไม่คับ
แคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว 
  สังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า  การคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหามากแม้จะมีมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขก็ไม่สามารถขจัดปัญหาคอรัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทยได้ตราบใดที่คนไทยยังมีการ
ด ารงชีวิตอย่างฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย ใช้เงินมากกว่ารายได้ขาดการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดการ
ทุจริตเกิดข้ึนทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



 
 

 

 
สารบัญ 

 
           หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร        ๑ 
  หลักการและเหตุผล         ๓ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         ๕ 
  เปูาหมาย          ๕ 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๖ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต        ๗ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      ๑๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริต
ทางตรง ไมซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรม อ่ืน ๆ 
มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย  โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ซึ่งในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยก าลงกายเป็นประเด็นร้อนที่โจทย์จันกันมาก
เพราะมีข้อกล่าวหาต่อนักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่น 
ที่มีการกระท ากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ การยักยอก การแอบเอางบประมาณ หรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็น
ของตน การเลือกจ้างและการท าสัญญาจ้าง หรือให้สัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่านั้น   การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองหรือพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการเอ้ือประโยชน์  การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน
ทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นเกษียณอายุ หรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งแก่ญาติ
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคา 
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ซึ่งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลายได้ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เช่นกัน การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าวมีข้อมูลสถานการณ์การทุจริตในสังคมและ
การทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นจากหลาย ๆ แห่งที่ ยืนยันค่อนข้างตรงกันว่าโดยภาพรวมคนไทยและ
สังคมไทยยังมีปัญหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริตธรรม เป็นอย่างมาก 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

 



 
 

 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตาม ระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดท าและ ไม่
จัดท า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดท าอันเป็น
ผลก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล 
โดยเฉพาะ ผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการ  จัดซื้อ
จัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง  
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด คุณธรรม 
จริยธรรม มีพนักงานท้องถิ่นท่ีได้บรรจุเข้า รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการ
นิเทศงานมาน้อยหรือ ไม่มีความรู้ เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทาง
ปฏิบัติ เมื่อ ปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย 
แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาด  ความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูน
ความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลท าให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได ้
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  ใน อปท. บาง
แห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและ อ านาจของฝุายการเมืองที่
ครอบง าหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้
เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับ งานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชน
ในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนใน
สังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้
ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่ การงานในการแสวงหาผลประโยชน์  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดบัสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

-๒- 



 
 

 

 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  

๒. หลักการและเหตุผล  (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ        

 

-๓- 



 
 

 

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ -๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 
  

-๔- -๔- 



 
 

 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI)  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัด    
ท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)    
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย  
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบของข้าราชการ  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

-๕- 



 
 

 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๑.๒ มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต”  
๑.๑.๓ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

- 

 - 
 

- 
  
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น  

๑) ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

-๗- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น  

๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว  
๔) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

๑) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตต าบล “โตไปไม่โกง” 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มาตรการ     ๑ กิจกรรม       ๗ โครงการ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

-๘- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต  

๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร  

๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๒ มาตรการสร้าง ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ  
 

๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล   
๒.  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”  
๓.  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
๔.  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  
๕.  โครงการส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

-๙- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑.  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒.  มอบอ านาจเจ้าพนกังานท้องถ่ินตาม

พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

๑.  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น ,เด็ก,ผู้สูงอายุ 
๒.  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๑.  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล” 
๒.  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาล   

- 

๕๐,๐๐๐ 

- 

๕๐,๐๐๐ 

- 

๕๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๓. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๔. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

มิติที่ ๒ รวม 3 มาตรการ     ๘  กิจกรรม           2 โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 

-๑๑- 



 
 

 

 

แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน  

๑.  กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒.  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๓.  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล”  
๔. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรบัและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  
 

๑.  โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒.  โครงการ เทศบาล เคลื่อนที่   
๓.  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

-๑๒- 



 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน  
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑.  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน  
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. ประชุมประชาคมชุมชน ประจ าปี 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
๓. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๔. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม ๔ มาตรการ          ๓  กิจกรรม      ๕ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  

-๑๓- 



 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  
 

๑.  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒.  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาล 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได้  
 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
๒.  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ  
๓. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน  
๔.  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

-๑๔- 



 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น  

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 
 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ  
 

๑.มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน  
๒. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริต  
๓. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต  

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๔ รวม 4 มาตรการ       ๔  กิจกรรม     ๓ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 

-๑๕- 



 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึง
การสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปากพะยูน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
  ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปากพะยูน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมกันในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี 
รู้จักการให ้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  ๓.๓ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ     
ธรรมาภิบาล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

-๑๖- 



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ  

  ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
  ๖.๓  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัด และมัสยิด 
ในเขตเทศบาล 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐..ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จัก
การให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๗- 



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ  ข้างต้น 
เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป  
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างทัว่ไป  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก  
  ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

 

-๑๘- 



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง  
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวก
เขา้ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาล เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล  
 
  
 

-๒๐- 



 
 

 

   
 
  ๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีจิตส านึก ค่านิยม           
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
 
๔. เป้าหมาย  
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีการด าเนินการ  
  จดัประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด  
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลลัพธ์  
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤตปิฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๑- 



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่๔ 
 
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๑                

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม 
ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลปากพะยูน 
จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ ประจ าปี ๒๕๖๑” เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลต่างๆ ดังนั้น ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่และพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน เพ่ือให้เกิด
ความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน  
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่ม
รื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ต้น  
 
 

-๒๒- 



 
 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินงาน  
   ๖.๑  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  
  ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
  ๖.๓  จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ  
  ๖.๔  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น  
  ๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๐.๒  ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
  ๑๐.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑๐.๔  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 

 

 

 

 

 

-๒๓- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ท าลายปุาไม้ท่ีผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน           
คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน 
พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เทศบาลต าบลปากพะยูน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
เทศบาลต าบลปากพะยูน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปากพะยูน  
จ านวน  4 ชุมชน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้   
  ๔.๒  ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลปากพะยูน  จ านวน  4 ชุมชน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
   

-๒๔- 



 
 

 

  ๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาล  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง  4 ชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน  

๕.  พืน้ที่ด าเนินการ                                                                                                        
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาล และแหล่งน้ า คูระบายน้ า             
ในเขตเทศบาล 

๖.วิธีการด าเนินงาน  
  ๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ   
  ๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า
ชุมชน  
  ๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
  ๖.๔  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคู
คลอง ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  ๖.๕  จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้
มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
  ๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
๘.. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน  
 

 

-๒๕- 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวย
ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิม
สูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ  ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของ
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี 
หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทาง
การค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางใน
การปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ท่ีต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูก
ผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะ
เริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
โครงการนี้ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
  ๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
  ๓.๓  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ  
  ๓.๔ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
  ๔.๒ ประชาชนทั่วไป  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  

 

-๒๖- 



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ ขั้นเตรียมการ  
  - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้
ประสาน  
  - รวบรวมสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
  - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  

๖.๒  ขั้นปฏิบัติ  
  -รวบรวมสมาชิกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกที่ร่วม
โครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
  -กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน  
  -จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
 ๖.๓  ขั้นประเมินผล  
  - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว  
  - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการ
บริโภค (จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
  - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
  - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
  ๑๐.๒ สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
  ๑๐.๓ เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพด ีและปลอดสารพิษ  
  ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน  

-๒๗- 



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  
  ๓.๒ ส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร  
  ๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  ๓.๔ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า  
  ๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
  ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรปลูกพืชผัก  
  ๖.๓  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  

-๒๘- 



 
 

 

  ๖.๔  ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการเกษตรสมัยใหม ่ 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูป 
  ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
  ๑๐.๔ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
  ๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๙- 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต                                                           

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา
ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง
การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชน
จ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย  
สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่
ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  

  เทศบาลต าบลปากพะยูน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล  มีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่น
ในการท าความด ีมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 
  

-๓๐- 



 
 

 

 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  
  ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  

๔. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

  เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เชิงคุณภาพ 

  หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
  ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
  ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลปากพะยูน ก าหนด 
  ๕.๕ ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ  
  ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการทุจริต  
  ๑๐.๔  เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค ์ 

-๓๑- 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  
กิจกรรม “โตไป ไม่โกง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมี ค่านิยมในการักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ โกง      
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗   
และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชนทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล 
มีหน้าที่ ต้องท าในเขตเทศบาล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่
ต้องการพัฒนา คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้  มีคู่
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

  เทศบาลต าบลปากพะยูน พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือ
เป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชน รักษาความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนร่วม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบ ตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

-๓๒- 



 
 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๓.๒  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละผลประยชน์ส่วน
ตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๔.เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  เด็ กศูนย์ พัฒนา เด็ ก เล็ ก  และ เยาวชน  ใน เขต พ้ืนที่ เ ทศบาลต าบลปากพะยู น              
จ านวน ๑๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  ๕.๒ โรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
  ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๔  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

-๓๓- 



 
 

 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๔- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI)  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา 

-๓๕- 



 
 

 

จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่ เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 
๑ ครั้ง  
  ๔.๓  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน  

-๓๖- 



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

-มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 

ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
-การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
-ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓๗-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

๒. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๖๙/๑     
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทสบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา 
๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลปาก
พะยูน 
  ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาท างาน  
 

-๓๘-



 
 

 

 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล จ านวน ๑ มาตรการ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
  ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

-มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล   จ านวน ๑ มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
-ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๐ %  
-บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า

กว่าระดับ ๓  
-การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ได ้

 

 

-๓๙-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาล ที่รับผิดชอบงานการบุคลากรเป็นเลขานุการ  
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการบุคลากร           
เป็นเลขานุการ  
  ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  
 

-๔๐-



 
 

 

  ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
  ๖.๕  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๔๑-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน จัดท า
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของ
ระเบียบประกาศ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง  
  ๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๒  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 

-๔๒-



 
 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๓-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๔ 

 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื่องจากเทศบาลต าบลปากพะยูน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล
ต าบลปากพะยูน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ทุก
โครงการและกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  ๓.๒  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  
  ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 

-๔๔-



 
 

 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ภายในเขตเทศบาล 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑  ผลผลิต  

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๕-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๕ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

๒. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้ง  ต าบล ในพ้ืนที่ นั้น ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑      
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ที่
แจ้งให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะ ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ  
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  ๓.๔ เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

-๔๖-



 
 

 

 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที ่จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดส ารวจ 
  ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตามรูปแบบที่ก าหนด  
  ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลต าบลปากพะยูน ทราบ  

 ๖.๔ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  ๖.๕ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปาก
พะยูน  จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๑๐.๒ ผลผลิต  
  -ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  -การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 

-๔๗-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น  
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์    
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้สั้นลง  
  ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี  
  ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  
  ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

-๔๘-



 
 

 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  ๖.๒  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที ่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน หรือ
ปลัดเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
  ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
  ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบล
ปากพะยูนและผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส่วนราชการในเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของเทสบาลต าบลปากพะยูน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
 
 
 

-๔๙-



 
 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๗ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๒. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรี ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได ้ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่างรอบคอบ  
  ๓.๒  เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ค าสั่งนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกเทศมนตรี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  เสนอค าสั่งเทศบาล ให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี      
ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองช่าง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

-๕๐-



 
 

 

 
 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มี ก า ร ออกค า สั่ ง มอบอ า น าจน ายก เทศมนตรี  ในฐ านะ เจ้ า พนั ก ง านท้ อ งถิ่ น                  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๑-



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

๒. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม 
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ 
ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม
เป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่
เจริญแล้ว  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๑.. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  
  ๒. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป  
  ๓.  เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่าง
แก่คนทั่วไป  
 
๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ  
  ๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ให้มีขวัญ
และกาลังใจในการบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
  

๔. เป้าหมาย  
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน ๑๑ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

-๕๒-



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑   จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
  ๖.๒  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรี  ให้ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่
ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละชุมชน 
  ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  
  ๖.๕  ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี  

๗.. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

  สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๐.๒  ผลลัพธ์  
  - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป  

 

 

 

 

 

-๕๓-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคล
อ่ืนในชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
  ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
  ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  

๔. เป้าหมาย  
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  ๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
   -ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
   -ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
   -ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
   -ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
   -ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (ประชมชน)  

-๕๔-



 
 

 

  
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

  ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๕-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 

-๕๖-



 
 

 

 
 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
  ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๗-



 
 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี ๒๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๒. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะ
เป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลปากพะยูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว ยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทาง
วินัย ฝุายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล  เพ่ือความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 

-๕๘-



 
 

 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   
  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 
๖. วิธีด าเนินการ  
  -ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ  
  -ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ เทศบาลต าบลปากพะยูน มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
  ๑๐.๒  เทศบาลต าบลปากพะยูน มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๙-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
ต าบลปากพะยูน  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปากพะยูนขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  ๖.๒ จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียน  
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

 

-๖๐-



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตาม
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของเทศบาล ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๑-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล  ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดย
มุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้เทศบาล จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

๔. เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

-๖๒-



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ภายใน ๕ วัน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  

  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๓-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากพะยูน  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลปากพะยูน  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาล มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๓๐ คน  
  (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๓๐ คน)  
  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 

-๖๔-



 
 

 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
๖. วิธีด าเนินการ  
  ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม  
  ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม  
  ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
  ขัน้ตอนที ่๕ ติดตามและประเมินผล  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๒๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๕-



 
 

 

 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๕ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว        
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

-๖๖-



 
 

 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๗-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น เทศบาล จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ      
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาล ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
  ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

  - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน  
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/ รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากพะยูน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
 
 
 

-๖๘-



 
 

 

   
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากพะยูน   
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๙-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไป
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ ในภารกิจของ เทศบาลต าบลปากพะยูน              
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ,  สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
  ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลปากพะยูน อย่างถูกต้องและโปร่งใส  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจ  
  ๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  ๕. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
  ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลต าบลปากพะยูน สื่อมวลชน
และประชาชน  

๔. เป้าหมาย  
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
  ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน   
  ๔.๒ จดัท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
  ๔.๓ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 

-๗๐-



 
 

 

   
  ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลปากพะยูน
  ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
  ๔.๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ๔.๗  จัดท าของที่ระลึก 
  ๔.๘ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  ๔.๙ ปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๑๐ เสียงตามสาย 
  ๔.๑๑ อ่ืนๆ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
  ๖.๒ ด าเนินการประชุม  
  ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
  ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
  ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  -ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นตัวชี้วัด  
  -ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 

-๗๑-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๘ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุ กหมู่บ้าน/ชุมชน          
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน ได้ด าเนินการจัดโครงการเวทีประชาคม ประจ าป ี         
เพ่ือน า มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลปากพะยูน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึง
การน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลปากพะยูน ในปีถัดไป จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคม ประจ าปี  ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
  ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ต าบลปากพะยูน   
  ๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
  ๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 4 ชุมชน ในเขตชุมชน 
ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงาน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  
  ๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 

-๗๒-



 
 

 

  
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
  ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  ๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามที่ก าหนด  
  ๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาชุมชน  
  ๖.๘  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน  4 ชุมชน  
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
  ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
  ๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
  ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  ๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  ๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๓-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๙ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลต าบลปากพะยูน ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลปากพะยูน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถกูต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลปากพะยูน       
กับประชาชนในพื้นท่ี  

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน     
ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑.  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  ๒.  จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 

-๗๔-



 
 

 

 
  ๓.  ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไป
ให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 4  ชุมชน  
 
  ๔.  ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
  ๕.  ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
  ๖.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
  ๗.  น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
  ๘.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน     
ในเดือนมีนาคม ของทุกปี 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ อย่างทั่วถึง  
  ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงาน และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๕-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

๔. เป้าหมายการด าเนินการ  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีการด าเนินการ  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๙. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

-๗๖-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗  (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลปากพะยูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยส านักปลัด เทศบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา     
ที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนา ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน  ๗  คน  

๕. พืน้ที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลต าบลปาก
พะยูน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาล ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

-๗๗-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  เทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการ 
เทศบาลสัญจร เวทีประชาคมประจ าปี ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจการม ีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี      
อีกทางหนึ่งด้วย  

๔. เป้าหมาย  
  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   

๕. วิธีด าเนินการ  
  ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะท างาน  
  ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
  ๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลปากพะยูน  
  ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๗. งบประมาณ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  
 
 

-๗๘-



 
 

 

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๙-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนด
ทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

๔. เป้าหมาย  
  ชุมชน 4  ชุมชน ของเทศบาลต าบลปากพะยูน คือ ชุมชนบ้านออก  ชุมชนบ้านกลาง 
ชุมชนอ าเภอเก่า ชุมชนหัวฝาด 

๕. วิธีด าเนินการ  
  ๕.๑  ประชุมผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
  ๕.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล โดยใช้เสียง
ตามสายในเขตเทศบาล  

 ๕.๓   ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกชุมชนตามก าหนดการ  
  ๕.๔   ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓  ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บาท  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

-๘๐- 



 
 

 

 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์      
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่
ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘๑- 



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่เทศบาลต าบลปากพะยูน  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านเวทีประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาล    
ปากพะยูน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านเวทีประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลปากพะยูน นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย  
  ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน  

๕. วิธีการด าเนินการ  
  ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านเวทีประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล
ปากพะยูน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลปากพะยูน          
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
  ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓ ปี  (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

-๘๒- 



 
 

 

 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลปากพะยูน 
  ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๘๓- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕  และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๑.  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  ๒.  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  ๓.  การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน ชุมชน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
  ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๔. เป้าหมาย  

  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการโครงการ  
  ๖.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  ๖.๒  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลปากพะยูน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  ๖.๓  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  
 

-๘4- 



 
 

 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลปากพะยูน หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ เทศบาลต าบลปากพะยูน    
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๘5- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบล       
ปากพะยูน 
  ๒.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบล      
ปากพะยูน ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
  ๓.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๓.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.๒ 
  ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 
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๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลต าบล         
ปากพะยูน (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการ
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลปากพะยูน น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลปากพะยูน รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  
  ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
  ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
  ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล     
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง   
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปากพะยูน เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

  -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลปากพะยูน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
  -การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ         
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
  -มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
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  -มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  -ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
  -การบรรจุแต่ งตั้ งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ก่อน  
  -ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลปากพะยูน จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบาลต าบล รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
  -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบล ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  -มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /
เลื่อนต าแหน่ง  
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์            
ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์       
ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ก่อน  
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบล จะออกค าสั่งแต่งตั้ง 
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบล  (ก.ท.จ)  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่เทศบาลต าบลปากพะยูน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
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  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
  - นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
   ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  

ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ของเทศบาล และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  ๓.๒  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๔  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลปากพะยูน 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาล ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด        
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณดาเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๒  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  ๑๐.๓  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลต าบล    ปากพะยูน  
จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปากพะยูน ทุกขั้นตอน      ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมสี่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  
  ๓.๒  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

๔. เป้าหมาย  
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปากพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการเวทีประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  ๖.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลปากพะยูน ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
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  ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ผลลัพธ์  
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปากพะยูน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน   
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส จึงได้        
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๔. เป้าหมาย  
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
  ๖.๓  ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๑๐. ผลลัพธ์  
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน เพ่ิมพูนความรู้        
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัด    
ท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๓.๒  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
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  ๓.๓  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
  ๓.๔   เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารเทศบาลต าบล จ านวน 5 คน และสมาชิกสภาฯ  จ านวน 10 คน รวม 15 คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  ๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม  
  ๖.๓  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  ๖.๔  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๒๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ผู้บริหาร และสมาชิกฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๑๐.๒  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  
  ๑๐.๓  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
  ๑๐.๔  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทางให้เทศบาล      
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้ 
  ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

๔. เป้าหมาย  
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน จานวน 12 คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีการด าเนินงาน  
  ๖.๑  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการ
ประชุม  
  ๖.๒  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
  ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลปาก
พะยูน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
  ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมา    
ภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน   

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น  
  ๖.๒  เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชั่นได ้ 
  ๑๐.๒  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับต าบล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๖ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
  ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  ๖.๓  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
  ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  ๖.๖  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  ๑๐.๒  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้
มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน      
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปากพะยูน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
การทุจริต  
  ๓.๓  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่  

๔. เป้าหมาย  
   
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับ 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  
  ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลปากพะยูน 

๖. วิธีด าเนินงาน  
  ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็น
เครือข่ายด้านการปูองกันการทจุริต 
  ๖.๒  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
  ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  ในการ   
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต  
  ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบ      
เพ่ือปูองกันการทุจริต  
  ๖.๕ ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับบุคคล องค์กรส่วนราชการ   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  ๑๐.๒  ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
  ๑๐.๓  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่ 
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