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ค าน า 

 
  ค ำว่ำ “คอรัปชั่น” นั้นนิยำมอำจตีควำมได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำก เช่น กำรทุจริต  กำรฉ้อโกง  
กำรฉ้อรำษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละควำมหมำยล้วนให้ควำมหมำยในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น  กำรทุจริตโดยใช้
หรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่อ ำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนรวมถึงกำรเลือกที่รักมัก
ที่ชัง  กำรเห็นแก่ญำติพ่ีน้องกินสินบนฉ้อรำษฎร์บังหลวง กำรใช้ระบบอุปถัมภ์และควำมไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่
ข้ำรำชกำรหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในกำรลิดรอนควำมเป็นธรรม ปัญหำกำรคอรัปชั่นหลำยคนอำจจะมอง
ว่ำไม่ส ำคัญเพรำะอำจคิดว่ำไม่ใช่ปัญหำของตัวเองบ้ำง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้ำง แต่หำกย้อนกลับมำพิจำรณำดูให้ดี
แล้วปัญหำกำรคอรัปชั่นนี้นับว่ำเป็นสิ่งที่เก่ียวพันกับชีวิตของเรำทุกคนในฐำนะที่เป็นประชำชนอย่ำงมำกทีเดียว
สำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำกำรคอรัปชั่น ได้แก่ 
  ๑. กำรขำดคุณธรรม ผู้ที่ทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวงกล่ำวได้ว่ำเป็นผู้ขำดคุณธรรม คุณธรรมที่
ขำด ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมละอำยบำปและเกรงกลัวบำป ควำมกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศำสนำ
ควำมซื่อสัตย์สุจริตหรือสัจจะถือเป็นหลักธรรมที่ส ำคัญ สัจจะ หมำยถึงควำมจริง ควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์ 
ควำมจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีควำมจริงต่อค ำพูดกำรกระท ำ หน้ำที่และบุคคลคือจะต้องพูดจริง ซื่อตรงต่อ
หน้ำที่ มีควำมจริงใจต่อผู้ อ่ืน ผู้มีสัจจะจะไม่เป็นผู้ทุจริตไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  หิริหรือควำมละอำยบำปและ
โอตตัปปะควำมเกรงกลัวบำปถือเป็นธรรมคุ้มครองโลก (โลกบำล) ท ำให้โลกมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้ อยไม่
เดือนร้อนและสับสนวุ่นวำย ก่อนนี้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบุญบำป เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่อง
สังสำรวัฏ-กำรเวียนว่ำยตำยเกิด จึงเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ไม่ฉ้อรำษฎร์บังหลวง  แต่ในปัจจุบันคนจ ำนวนไม่น้อย
โดยเฉพำะผู้ที่มีกำรศึกษำจบจำกต่ำงประเทศมักจะไม่เชื่อในเรื่องบุญและบำปไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม      
จึงขำดหิริโอตตัปปะ ท ำกำรทุจริตท ำควำมชั่วกันมำกขึ้นและถือว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเมื่อสังคมและโลก   
ขำดหิริโอตตัปปะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสังคมและโลกจึงขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีควำมเดือดร้อน
สับสนวุ่นวำยยิ่งขึ้น 
  ๒. กำรขำดอุดมกำรณ์และอุดมคติ อุดมกำรณ์ หมำยถึงอุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้
พยำยำมบรรลุถึง อุดมคติ หมำยถึงจินตนำกำรที่ถือว่ำเป็นมำตรฐำนแห่งควำมดีควำมงำมและควำมจริงใจทำง
ใดทำงหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็นเป้ำหมำยแห่งชีวิตของตน คนที่มีอุดมกำรณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเป้ำหมำยของชีวิต
และจะด ำเนินชีวิตด้วยอุดมกำรณ์หรืออุดมคติหรือคุณธรรมควำมดี ผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมกำรณ์หรืออุดมคติที่จะท ำ
ทุกอย่ำงเพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์ว่ำกำรกระท ำนั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตำมศีลธรรม ผู้ที่จะท ำงำนให้ได้ผลและ
ประสบควำมส ำเร็จจึงต้องมีคุณธรรมที่ส ำคัญ ๓ ประกำรคือควำมกระตือรือร้น ควำมบริสุทธิ์ใจและควำมมีอุดม
คติ ผู้ที่มีอุดมคติจึงได้เปรียบผู้ที่ไม่มีอุดมคติ เพรำะมีอุดมคติซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่ำงที่น ำทำงให้ไปสู่จุมุ่งหมำย
ปลำยทำงได้ ส่วนผู้ที่มีอุดมคติเหมือนคนที่ขำดแสงสว่ำงเป็นผู้ที่ตกอยู่ในควำมมืด คือ มีใจที่มืดบอด เขำอำจจะ
มีเงิน มีต ำแหน่งที่สูง  มีอ ำนำจวำสนำ แต่เขำอำจจะไม่มีควำมสุข ควำมคิดและควำมชั่วที่เขำท ำอำจจะเป็นไฟที่
เผำลนจิตใจของเขำให้รุ่มร้อนเหมือนนรกท่ีอยู่ในใจ และเมื่อกรรมชั่วให้ผลเขำจะได้รับผลกรรมำตำมกรรมที่เขำ
ได้ท ำไว้อย่ำงแน่นอน 
  ๓.  มีค่ำนิยมที่ผิด ในปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจำกเดิม  ก่อนนี้เรำเคยยกย่องคน
ดี  คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรำกลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหำเศรษฐี  คนที่มี 
 



 
 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเกี่ยวกับควำมคิด
จิตใจของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ีเสื่อมมีข้อควำมดังนี้ 
  “ในบ้ำนเมืองเรำทุกวันนี้มีเสียงกล่ำวกันว่ำ  ควำมคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่
เสื่อม ควำมประพฤติท่ีเป็นควำมทุจริตหลำยอย่ำงมีท่ำทีจะกลำยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพำกันยอมรับและสมยอมให้
กระท ำกันได้เป็นธรรมดำ สภำพกำรณ์เช่นนี้ย่อมท ำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป   เป็นปัญหำใหญ่ที่
เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเข้ำมำท่วมทั่วไปหมด  จ ำเป็นต้องแก้ไขด้วยกำรช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่ำวนั้น 
  ในกำรด ำเนินชีวิตของเรำ  เรำต้องข่มใจไม่กระท ำสิ่งใดๆที่เรำรู้ผิดด้วยใจจริงว่ำชั่วว่ำ
เสื่อม  เรำต้องฝืนต้องห้ำมควำมคิดและควำมประพฤติทุกอย่ำงที่รู้สึกว่ำขัดกับธรรมะ  เรำต้องกล้ำและบำกบั่น
ที่จะกระท ำสิ่งที่เรำทรำบว่ำเป็นควำมดี  เป็นควำมถูกต้องและเป็นธรรมถ้ำเรำช่วยกันท ำเช่นนี้ได้จริงๆให้ผลของ
ควำมดีบังเกิดให้มำกขึ้นๆ  ก็จะช่วยค้ ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นเป็นล ำดับ” 
ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลำด  ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมำยของบ้ำนเมือง 
  ๔. ใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม บุคคลใดที่มีอ ำนำจและมีควำมโลภเห็นแก่เงิน  ก็ย่อมจะ
คอร์รัปชั่น กำรมีอ ำนำจอย่ำงเดียวก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น กำรมีอ ำนำจอย่ำงเดียวจึงไม่ท ำให้คนทุจ ริตแต่กำรมี
อ ำนำจโดยมีควำมโลภเห็นแก่เงิน จึงท ำให้คนทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  
  กรณีตัวอย่ำงข้ำรำชกำรที่มีอ ำนำจเป็นจ ำนวนมำกที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรรับใช้แผ่นดินด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่ำงพร้อยในเรื่องกำรทุจริต อำทิ จอมพลเจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เป็นผู้บัญชำกำรทหำรบกคนแรกในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
ทหำรเสือหนักแน่นมั่นคง ถือควำมซื่อสัตย์  ควำมกตัญญูแลควำมจงรักภักดีที่ซื่อตรงต่อหน้ำที่ โดยไม่มีประวัติ
ด่ำงพร้อยในเรื่องใดท้ังสิ้น 
  ท่ำนได้ปฏิบัติตำมค ำสอนของบิดำของท่ำน คือ พระยำสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต)   อย่ำง
เคร่งครัด ค ำสอนของบิดำของท่ำนมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคุณบิดำ มำรดำ และญำติพ่ีน้อง ทั้งผู้มีคุณที่ได้อุปกำระ
มำแลว้ 
  (๒) เมื่อได้ท ำควำมผิดสิ่งใดไม่ให้พูดปดหรือแก้ตัวด้วยควำมเท็จ 
  (๓) ไม่ให้ประพฤติตนด้วยกำรข่มเหงและเบียดเบียนผู้ใดเป็นอันขำด 
  ๕. มีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย สำเหตุอีกประกำรของกำรทุจริต  คือกำรมีรำยได้ไม่พอกับ
รำยจ่ำยท ำให้ต้องเป็นหนี้สิน  เมื่อไม่สำมำรถจะหำเงินมำได้โดยทำงสุจริต  ก็ใช้วิธีทุจริต   
  กรณีตัวอย่ำงส ำหรับข้ำรำชกำรที่มีเงินเดือนและรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำยของตนเองและ
ครอบครัว จึงต้องฉ้อรำษฎร์บังหลวง  กำรฉ้อรำษฎร์ก็โดยกำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกผู้มำรับบริกำรหรือกำร
รับสินบนเป็นกำรโกงเงินประชำชน  ส่วนกำรบังหลวงคือกำรทุจริตเงินหลวง เช่น ยักยอกเงินที่จะต้องส่งให้
หลวงหรือเบิกเงินเกินกว่ำที่มีสิทธิจะเบิกได้ เป็นกำรโกงเงินแผ่นดิน หรือแม้แต่ผู้ที่ท ำงำนเอกชน  ติดกำรพนัน
หรือมีกำรใช้จ่ำยเงินเกินฐำนะและยิ่งสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของบัตรเครดิตท ำให้ขำดสติ  ยับยั้งชั่งใจ 
ใช้จ่ำยเงินเกินตัว ท ำให้มีหนี้สินที่ไม่สำมำรถน ำมำคืนหรือผ่อนส่งได้ จึงเกิดควำมคิดชั่ววูบหรือควำมตั้งใจในกำร
ก่อคดีต่ำงๆ เช่น กำรปล้นร้ำนทอง หรือบำงรำยไม่มีทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำ ใช้วิธีกำรดับชีวิตตนเองเป็น
กำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น 

-๒- 



 
 

 

 
  สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกควำมอยำกได้ อยำกมี อยำกเป็นทั้งสิ้น ฉะนั้น กำรประพฤติปฏิบัติตน
โดยกำรเดินตำมรอยพระยุคลบำท และน ำคุณธรรม ๔ ประกำรตำมพระบรมรำโชวำทตรงกับหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ เรื่อง ฆรำวำสธรรม เป็นหลักกำรครองชีวิตของคฤหัสถ์มี ๔ ประกำร ดังนี้ 
  (๑) สัจจะ ควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง ควำมจริง คือ จริงใจ พูดจริง ท ำจริง 
  (๒) ทมะ กำรข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจของตนเอง ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้ำวหน้ำด้วย
สติปัญญำ 
  (๓) ขันติ ควำมอดทน อดกลั้น ท ำงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ไม่
ท้อถอย 
  (๔) จำคะ ควำมเสียสละ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สละควำมสุขสบำย
ของตนในกำรท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ   เผื่อแผ่ ไม่คับ
แคบเห็นแก่ตนหรือเอำแต่ใจตัว 
  สังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำ  กำรคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหำมำกแม้จะมีมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขก็ไม่สำมำรถขจัดปัญหำคอรัปชั่นให้หมดไปจำกสังคมไทยได้ตรำบใดที่คนไทยยังมีกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ใช้เงินมำกกว่ำรำยได้ขำดกำรด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงท ำให้เกิดกำร
ทุจริตเกิดข้ึนทั้งนี้เนื่องจำกปัญหำเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



 
 

 

 
สารบัญ 

 
           หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในองค์กร        ๑ 
  หลักกำรและเหตุผล         ๓ 
  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน         ๕ 
  เป้ำหมำย          ๕ 
  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน        ๖ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต        ๗ 
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร      ๑๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและ
เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นกำรทุจริต
ทำงตรง ไมซับซ้อน อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำก
ขึ้นมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอำชญำกรรม อ่ืน ๆ 
มำกมำย และส่งผลกระทบทำงลบในวงกว้ำง กำรทุจริตเป็นปัญหำสำกลที่ทุกประเทศล้วนให้ควำมส ำคัญ 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย  โดยเฉพำะกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ซึ่งในปัจจุบัน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยก ำลงกำยเป็นประเด็นร้อนที่โจทย์จันกันมำก
เพรำะมีข้อกล่ำวหำต่อนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร และนักกำรเมืองท้องถิ่น ว่ำมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่น 
ที่มีกำรกระท ำกันในหลำยรูปแบบ ทั้งในแง่ กำรยักยอก กำรแอบเอำงบประมำณ หรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็น
ของตน กำรเลือกจ้ำงและกำรท ำสัญญำจ้ำง หรือให้สัมปทำน เฉพำะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่ำนั้น  กำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองหรือพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรเอ้ือประโยชน์  กำรที่บริษัทให้สัญญำจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐใน
ทำงอ้อม เช่น ให้ต ำแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้ำหน้ำที่รัฐผู้นั้นเกษียณอำยุ หรือพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ต ำแหน่งแก่ญำติ
ตลอดจนกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรสมยอมรำคำ 
  ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ( อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ 
ซึ่งเห็นว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลำยได้ถูกจับตำมองจำกสังคมภำยนอกว่ำมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เช่นกัน กำรถูกจับตำมองและถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในท ำนองดังกล่ำวมีข้อมูลสถำนกำรณ์กำรทุจริตในสังคมและ
กำรทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นจำกหลำย ๆ แห่งที่ยืนยันค่อนข้ำงตรงกันว่ำโดยภำพรวมคนไทยและ
สังคมไทยยังมีปัญหำด้ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริตธรรม เป็นอย่ำงมำก 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่  
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมี
วัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

 



 
 

 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) สภำพหรือลักษณะปัญหำกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่ พบว่ำ กระบวนกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเงินกำรคลัง ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท ำตำม ระเบียบฯ และอ้ำงว่ำไม่ทรำบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีกำรให้จัดท ำและ ไม่
จัดท ำ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกกำร วิเครำะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดท ำอันเป็น
ผลก่อให้เกดิกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกตัวบุคคล กำรทุจริตเกิดจำกตัวบุคคล 
โดยเฉพำะ ผู้บริหำร ท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่นบำงส่วน มีญำติหรือพวกพ้องมำเป็นผู้รับเหมำกำร  จัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญำติของตัวเอง  
  ๓) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
  ๔) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำด คุณธรรม 
จริยธรรม มีพนักงำนท้องถิ่นท่ีได้บรรจุเข้ำ รับรำชกำรโดยมีวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่ำนกำร
นิเทศงำนมำน้อยหรือ ไม่มีควำมรู้ เฉพำะด้ำนดีพอ เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำคำกลำง หรือ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม ระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่ำ หัวหน้ำส่วนกำรคลังไม่ได้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัสดุในทำง
ปฏิบัติ เมื่อ ปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในกำรถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลำกรของ อปท. ขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ผู้บริหำรท้องถิ่นและพนักงำนท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหำผลประโยชน์โดยอำศัยช่องโหว่ของกฎหมำย  
แสดงให้เห็นถึงกำรไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหำรท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ของ อปท. ที่ขำด ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรท้องถิ่น ข้อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้และควรรู้ เพรำะถ้ำบำงส่วนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นผลท ำให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบผิดพลำดได ้
  ๕) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
  ๖) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร
ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
  ๗) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ บำรมี อิทธิพล  ใน อปท. บำง
แห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ ำนำจที่ส่งผลให้เกิดกำรทุจริตได้ โดยเฉพำะอิทธิพลและ อ ำนำจของฝ่ำยกำรเมืองที่
ครอบง ำหรือสำมำรถให้คุณให้โทษต่อเจ้ำหน้ำที่หรือข้ำรำชกำรท้องถิ่น ตลอดจนกำรใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้
เสนอรำคำรำยอื่น ๆ กำรบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับ งำนโครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจนบำงครั้งประชำชน
ในท้องถิ่นไม่กล้ำที่จะให้กำรเป็นพยำนเพ่ือเอำผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรำกลึกจิตใจคนใน
สังคมไทยมำนำน เช่น ควำมเกรงกลัวอิทธิพล กำรนับถือผู้มีบำรมี กำรส ำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่ำนี้
ท ำให้ผู้บริหำรท้องถิ่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ กำรงำนในกำรแสวงหำผลประโยชน์  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำร
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 

-๒- 



 
 

 

 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท ำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำ
พฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำด
กลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ  ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของ
บุคคลเหล่ำนี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของ
กำรผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบน   
แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่     
กำรผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ  
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำร
เน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัว
บำปน้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด 
ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของ
บ้ำนเมือง  

๒. หลักการและเหตุผล  (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำม
รุนแรงและสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็น
ปัญหำล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุก
ภำคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและ
รำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ        

 

-๓- 



 
 

 

สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ  (Transparency 
International – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ -๓๘ คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จำก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง จำกปี ๒๕๕๘ ได้ล ำดับที่ ๑๐๑ จำก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำม
กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรจัดตั้งองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพ้ืนฐำน
โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ ำนำจ คนไทยบำงส่วน
มองว่ำกำรทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีต
หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ได้
บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรทำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้นไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง  
  ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำน
ของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด 
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
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  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI)  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี(Good Governance)  
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๕) เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย  
  ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  
  ๒) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบของข้ำรำชกำร  
  ๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
และตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน  

-๕- 



 
 

 

 

 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน  
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี(Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  ๓) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต  
  ๔) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสใน
กำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑. กำรสร้ำง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

๑.๑  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมือง ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และ
ฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๑.๒ มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต”  
๑.๑.๓ กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

- 

 - 
 

- 
  
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น  

๑) ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

-๗- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น  

๓) โครงกำรปลูกผักริมรั้ว  
๔) โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 

๑) โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 
๒) โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและ
เยำวชนในเขตต ำบล “โตไปไม่โกง” 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มำตรกำร     ๑ กิจกรรม       ๗ โครงกำร ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

-๘- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๒. กำร
บริหำร
รำชกำรเพ่ือ
ป้องกันกำร
ทุจริต  

๒.๑  แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมือง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำร  

๑. กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๒.๒ มำตรกำรสร้ำง ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

๑. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล   
๒.  กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน”  
๓.  กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  
๔.  โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ 
– จัดจ้ำง  
๕.  โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของ 
ผู้รับบริกำร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 

-๙- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ ำนำจหน้ำที่ ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

๑.  กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
๒.  มอบอ ำนำจเจ้ำพนกังำนท้องถ่ินตำม

พระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนิน
กิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

๑.  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น  
๒.  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิต
สำธำรณะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๒.๕ มำตรกำรจัดกำร ใน
กรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริต 

๑.  กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำล” 
๒.  กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของ เทศบำล   

- 

๕๐,๐๐๐ 

- 

๕๐,๐๐๐ 

- 

๕๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

  ๓. มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๔. มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของ
เทศบำล ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

มิติที่ ๒ รวม ๒ มำตรกำร     ๘  กิจกรรม           ๓ โครงกำร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 

 

-๑๑- 



 
 

 

แผนปฏิบตักิำรป้องกนักำรทจุริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน  

๑.  กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒.  กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล และกำรรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”  
๓.  มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของ เทศบำล”  
๔. โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
กำรรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน  
 

๑.  โครงกำรจัดประชำคมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
๒.  โครงกำร เทศบำล เคลื่อนที่   
๓.  กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ  

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

-๑๒- 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๓.๓ กำรส่งเสริมให้
ประชำชน  
มีส่วนร่วมบริหำร กิจกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑.  มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 

- - - ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๓.๓ กำรส่งเสริมให้
ประชำชน  
มีส่วนร่วมบริหำร กิจกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล 
ประจ ำปี 
๒. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  
๓. มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
๔. มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดีของเทศบำล 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

มิติที่ ๓ รวม ๔ มำตรกำร          ๓  กิจกรรม      ๕ โครงกำร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  

 

-๑๓- 



 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๔. กำรเสริมสร้ำง
และปรับปรุงกลไก
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด  
 

๑.  โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  
๒.  มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุม
ภำยในเทศบำล 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 ๔.๒ กำรสนับสนุนให้ ภำค
ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร 
ตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้  
 

๑. มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  
๒.  กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้
ประชำชนได้รับทรำบ  
๓. กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำกตัวแทนชุมชน  
๔.  โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

 

-๑๔- 



 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำร
ตรวจสอบของสภำ 
ท้องถิ่น  

๑. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำย
ท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น  
๒. กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำท
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 
 

 

 ๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำร  
 

๑.มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำค
ประชำชน  
๒. มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต  
๓. กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็น
กำรทุจริต  

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

มิติที่ ๔ รวม ๓ มำตรกำร       ๔  กิจกรรม     ๓ โครงกำร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 

-๑๕- 



 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์ มีรำกฐำนส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมำยภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อ ำนำจที่ได้รับอย่ำงซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนและต่อประเทศชำติ คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบใน
หลักกำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้ ๕ ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม จำกหลักกำรและ
เหตุผลดังกล่ำว เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึง
กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้ท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ๓.๒ เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำ
ตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมสำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตน
เป็นพลเมืองด ีสร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัว ประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จัก
กำรให ้กำรเสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน  
  ๓.๓ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของเทศบำล ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ     
ธรรมำภิบำล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

-๑๖- 



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทำงคือ  

  ๖.๑ กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล
บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
  ๖.๒ จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สำมัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม เช่น กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสใน
สังคม หรือท ำบุญถวำยทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรำภำพ หรืออำพำธ เป็นต้น  
  ๖.๓  กำรจัดกิจกรรมท ำบุญถวำยเครื่องไทยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่ำงๆ  

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

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐..ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำและ
น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงำน  
  ๑๐.๒ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ พัฒนำตนให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำม
ส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำติ รู้จัก
กำรให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  ๑๐.๓ สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๗- 



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำร
พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำม
โปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มี
เป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในพ้ืนที่สำมำรถตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ฯ  ข้ำงต้น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำก จึงได้ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ  
 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิก
สภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป  
  ๓.๒ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่มำกกว่ำ ๕ เรื่องข้ึนไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต อำทิ กฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๓ มำตรำ ๑๐๓/๗ สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึก  
  ๒. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและ
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และสื่อช่องทำงต่ำงๆ  

 

-๑๘- 



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ ำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่นำมำเผยแพร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำล  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด 
พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง  
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีกำรใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ  กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัท หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมำยรวมถึงควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยใน
องค์กร เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ดังนั้น เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร จึง
ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรกับพนักงำนเทศบำล เพ่ือให้พนักงำนทุก
คนท ำงำนโดยยึดถือระเบียบ กฎหมำย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำล  
 
  
 

-๒๐- 



 
 

 

   
 
  ๓.๓  เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลมีจิตส ำนึก ค่ำนิยม           
และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด  
 
๔. เป้าหมาย  
  พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีการด าเนินการ  
  จัดประชุมประจ ำเดือน และให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด  
  พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลลัพธ์  
  พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีควำม
ประพฤตปิฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๑- 



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก ำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 
(Climate Change) ที่ท ำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อำทิ เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่ำ ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล 
อำกำศหนำวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำที่ส ำคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็น
หนทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจำกต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ำซออกซิเจน อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พ้ืนที่ให้เกิดควำมเหมำะสม 
ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้ เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
จึงได้จัดท ำโครงกำร “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพ้ืนที่ ประจ ำปี ๒๕๖๑” เพ่ือให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่สวยงำม (Beautified City) และร่วม
ถวำยเป็นรำชสักกำระในวโรกำสมหำมงคลต่ำงๆ ดังนั้น ส ำนักปลัด เทศบาลต าบลปากพะยูน จึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่และพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน เพ่ือให้เกิด
ควำมร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนในต ำบล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอัน
เป็นสำธำรณะร่วมกัน  
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน    
โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบำล 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน เกิดควำม
สมดุลเพ่ิมมูลค่ำทรัพยำกรที่มีและลดภำวะโลกร้อน  
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม (Beautified City) สร้ำงควำม   
ร่มรื่นและคลำยร้อนแก่ประชำชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชำชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐  ต้น  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินงาน  
   ๖.๑  ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน 
และประชำชนในท้องถิ่นเข้ำร่วมกิจกรรม  
  ๖.๒ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้
จัดเตรียมสถำนที่เพ่ือปลูกตน้ไม้  
  ๖.๓  จัดซื้อกล้ำไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงกำร  
  ๖.๔  ด ำเนินกำรปลูกต้นไม้โดยส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลัง
มวลชน และประชำชนในท้องถิ่น  
  ๖.๕  ดูแลรักษำและติดตำมผลโดยส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๐.๒  ท ำให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน  
  ๑๐.๓  ท ำให้ประชำชนมีจิตส ำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑๐.๔  ท ำให้เยำวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและสร้ำง
ควำมร่มรื่นในชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่กำรลักลอบตัดไม้
ท ำลำยป่ำไม้ท่ีผิดกฎหมำยได้เพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยมีจ ำนวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนเป็นอย่ำงมำก หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งจะสำมำรถช่วยให้ธรรมชำติของประเทศไทยกลับมำมีควำมสมดุลเพ่ิมมำกขึ้น 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่ำนได้พยำยำมคิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพ่ิมปริมำณป่ำไม้ของประเทศไทยให้
มำกขึ้นอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่ำนได้เสนอวิธีที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรดำเนินงำน  คือ 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่ำง” ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน 
พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมำยถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท ำที่อยู่อำศัยและจ ำหน่ำย “พอกิน” 
หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือกำรกินและสมุนไพร “พอใช้” หมำยถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงำน 
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด 
ได้ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเป็นกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ สร้ำงควำมสำมัคคี และสร้ำงกลุ่มอำสำสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมำกข้ึน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่ำชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
จ ำนวน  4 ชุมชน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่ำงๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้   
  ๔.๒  ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภำพแหล่งน้ ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  จ ำนวน  4 ชุมชน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบำล โดยบูรณำกำรร่วมกันกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนต่ำงๆ  
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  ๔.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล  
พนักงำน/ลูกจ้ำง เทศบำล  ผู้น ำชุมชน ทั้ง  4 ชุมชน  ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ ประธำน อสม. 
ประธำนกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรภำคประชำชนทุกภำคส่วน  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                        
  พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบำล และแหล่งน้ ำ คู ในเขตเทศบำล 

๖.วิธีการด าเนินงาน  
  ๖.๑ จัดอบรมผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมชี้แจงควำมเป็นมำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร   
  ๖.๒ จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ ำ
ชุมชน  
  ๖.๓ จัดเวทีเสวนำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ ำชุมชน  
  ๖.๔  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนำ ขุดลอกคู ท ำควำมสะอำดถนนและ
พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  ๖.๕  จัดกิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนให้
มีควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น น่ำพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถำนที่ออกก ำลังกำยของประชำชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป  
  ๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่ำงให้แก่ชุมชนต่ำงๆ  

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

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เกิดกลุ่มอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมำกขึ้น 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมำกขึ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัจจุบันปัญหำเรื่องสุขภำพของประชำชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จำกสถิติของผู้ป่วย
ที่มำรับบริกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลมีจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ และอัตรำกำรป่วยจำกโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิม
สูงขึ้น โรงพยำบำลก็ต้องเพ่ิมขนำดของโรงพยำบำลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มำรับบริกำร  ซ่ึงเป็นภำระที่รัฐบำล
จะต้องเสียงบประมำณในกำรด ำเนินกำรเป็นอันมำก และเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุเนื่องจำกต้นเหตุของ
ปัญหำสุขภำพที่ส ำคัญมีสำเหตุมำจำกกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อำหำรที่มีกำรปลอมปนสำรเคมี 
หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสำรพิษ เพรำะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทำง
กำรค้ำและพำณิชย์ ท ำให้สำรเคมีที่เป็นโทษเหล่ำนั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่ำงยำกที่จะหลีกเลี่ยง แนวทำงใน
กำรป้องกันปัญหำที่เป็นกำรแก้ท่ีต้นเหตุแบบยั่งยืน คือกำรให้สุขศึกษำแก่ประชำชน และกำรส่งเสริมกำรปลูก
ผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  กำรปลูกผักรับประทำนเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สำรอำหำรที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส ำหรับประชำชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหำใหญ่ในกำรที่จะ
เริ่มต้นที่จะเรียนรู้กำรปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้ำนสวนพอเพียงตระหนักในปัญหำนี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
โครงกำรนี้ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์ระหว่ำงสมำชิกด้วยกันเอง  
  ๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยำยพันธุ์พืชที่เป็นสำรอำหำรให้คงอยู่ไว้  
  ๓.๓  เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพผลผลิต เพ่ือให้เหมำะแก่กำรเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปรำศจำกกำรใช้สำรเคมีสงเครำะห์ใดๆ  
  ๓.๔ ลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้แนวทำงตำมทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ สมำชิกชุมชนบ้ำนสวนพอเพียง  
  ๔.๒ ประชำชนทั่วไป  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

 

 

-๒๖- 



 
 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ ขั้นเตรียมกำร  
  - มีกำรวำงแผนกำรให้ควำมรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงำน จัดตั้งทีมงำนที่เป็นผู้
ประสำน  
  - รวบรวมสมำชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทำนเองเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ  
  - บำงกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงำน จัดตั้งทีมงำนที่เป็นผู้ประสำนงำน  

๖.๒  ขั้นปฏิบัติ  
  -รวบรวมสมำชิกที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกและดูแลผักอินทรีย์  เพ่ือให้สมำชิกที่ร่วม
โครงกำรได้ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติ  
  - แจกจ่ำยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
  -กระตุ้นกำรน ำเสนอของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในกำรแลกเปลี่ยน และถ่ำยทอดวิทยำกำรซึ่งกัน
และกัน  
  -จัดให้มีกำรน ำเสนอผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม  
 ๖.๓  ขั้นประเมินผล  
  - กำรน ำเสนอผลงำนที่ก ำลังเพำะปลูก และ ผลผลิตที่ส ำเร็จแล้ว  
  - มีกำรส ำรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร โดยวัดจำกอัตรำกำรปลูกผักอินทรีย์เพ่ือกำร
บริโภค (จ ำนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
  - ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตในกำรเพำะปลูกดีขึ้น  
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ  
  - มีกำรสรุปปัญหำที่ได้ จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โดยดูตัวชี้วัดจำกกำรประเมินผล และ
หำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน  
  - ส่งเสริมให้เกิดธนำคำรพันธุ์พืชสวนครัวส ำหรับให้บริกำรสมำชิก  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ สมำชิกท่ีร่วมโครงกำรมีควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์  
  ๑๐.๒ สมำชิกสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
  ๑๐.๓ เพ่ิมผลผลิตของสมำชิก มีคุณภำพดี และปลอดสำรพิษ  
  ๑๐.๔ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์จำกกำรปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดกำรแบ่งปัน  
 

-๒๗- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได ้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  โครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง         
เป็นโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภำพควำมเป็นอยู่     
ที่ยำกจนของรำษฎร พร้อมทั้งได้พระรำชทำนแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปวำงแผน
ปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับรำษฎรผู้ประสบควำมทุกข์ยำก ด้อยโอกำสและยำกจนตำม
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลกำรด ำเนินงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้อย่ำง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นกำรปูพ้ืนฐำนไว้ส ำหรับ “ควำมกินดี อยู่ดี ใน
อนำคต” ด้วย ดังนั้น โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจึงเป็นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรผู้ยำกไร้ให้มี
ฐำนะ ควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพำะประชำชนในชนบทที่อยู่ห่ำงไกล ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง โดย
มีหลักกำรส ำคัญคือ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นขั้นตอนตำมล ำดับควำมจ ำเป็น ประหยัด กำรพ่ึงพำ
ตนเอง ส่งเสริมควำมรู้ และเทคนิควิชำกำรสมัยใหม่ที่เหมำะสม นอกจำกนั้น ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรผลิตที่
สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ และควำมพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนกำรแบบมี ส่วน
ร่วมของเกษตรกร  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ โดย
มีแนวทำงตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มำประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำสทำงสังคมและประชำชนทั่วไปที่สนใจ  

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ ส่งเสริมอำชีพในต ำบล  
  ๓.๒ ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนเกษตร  
  ๓.๓ สำมำรถน ำควำมรู้ไปสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง  
  ๓.๔ ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำ  
  ๓.๕ สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชำชนและผู้ที่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ  
  ๖.๒  จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนเกษตรปลูกพืชผัก  
  ๖.๓  ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริง  

-๒๘- 



 
 

 

   
  ๖.๔  ฝึกปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำรเกษตรสมัยใหม่  
  ๑๐.๒ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแปรรูป 
  ๑๐.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้  
  ๑๐.๔ มีรำยได้เพ่ิมข้ึน ลดรำยจ่ำย เกิดควำมพอเพียง  
  ๑๐.๕ เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๙- 



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต                                                           

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำ
ที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ     
ซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรำกฐำนส ำคัญเพ่ือท ำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ ปัจจุบัน
ประชำชนจ ำนวนไม่น้อยเห็นปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หำกตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำเด็ก เยำวชนไทยขำดกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงยั่งยืน หำก
ปล่อยให้ค่ำนิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ควำมล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้ำนอื่นๆ ตำมมำอีกมำกมำย  

  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมกำรประกวดค ำขวัญ
ต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญหันมำสนใจปัญหำที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ และเป็นกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๖ เทศบำล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล  มีหน้ำที่ต้องท ำในเขต
เทศบำล (๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ 
และผู้พิกำร พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดกำรศึกษำ (๑๐) 
กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖ ที่ต้องกำร
พัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ  
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยำวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่น
ในกำรท ำควำมด ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
   

-๓๐- 



 
 

 

 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนค ำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มี
คุณค่ำในทำงภำษำที่สื่อถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยำวชน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์  

๔. เป้าหมาย  
เชิงปริมำณ  

  เด็ก และเยำวชน ในเขตต ำบล 
เชิงคุณภำพ 

  หันมำสนใจปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ  

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
  ๕.๑ เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวด  
  ๕.๓ ประชำสัมพันธ์ให้เด็ก และเยำวชนส่งค ำขวัญเข้ำประกวด  
  ๕.๔ ตัดสินกำรประกวดตำมหลักเกณฑ์ที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ก ำหนด 
  ๕.๕ ท ำพิธีมอบรำงวัล ณ เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บำท  

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ เด็กและเยำวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร
โกงทุกรูปแบบ  
  ๑๐.๒ เด็กและเยำวชนมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง มีจิตส ำนึกที่จะยึดมั่นในกำรท ำควำมดี มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๑๐.๓ เด็กและเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนค ำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณค่ำในทำง
ภำษำท่ีสื่อถึงกำรทุจริต  
  ๑๐.๔  เด็กและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค ์ 

-๓๑- 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงการ โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
กิจกรรม “โตไป ไม่โกง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในปัจจุบันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็น
ปัญหำที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมี ค่ำนิยมในกำรักษำควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร โกง      
ทุกรูปแบบ โดยเฉพำะใน กลุ่มเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗   
และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๒ มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
พัฒนำชุมชนทั้งใน ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล 
มีหน้ำที่ ต้องท ำในเขตเทศบำล (๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี 
เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด
กำรศึกษำ (๑๐) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ
พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖ ที่
ต้องกำรพัฒนำ คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคู่
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และมำตรำ ๒๕ ก ำหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมกำรด ำเนินงำน และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือ
เป็นกำรสร้ำง ภูมิคุ้มกันและค่ำนิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภำพ และเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกให้เด็กและเยำวชน รักษำควำมถูกต้อง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรยึดมั่นในควำมสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสำธำรณะ มีจิตส ำนึกเพ่ือส่วนร่วม ตระหนักรู้และ
ค ำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีควำมรับผิดชอบ ตัวเองในกำรกระท ำใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม 

 

-๓๒- 



 
 

 

 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๓.๒  เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปชั่น
และกำรโกงทุกรูปแบบ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมำณ 
  เด็ กศูนย์ พัฒนำ เด็ ก เล็ ก  และ เยำวชน  ใน เขต พ้ืนที่ เ ทศบำลต ำบลปำกพะยู น              
จ ำนวน ๑๐๐ คน 
 เชิงคุณภำพ 
  เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญ หันมำสนใจปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ 

๕. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  ๕.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  ๕.๒ โรงเรียนในพ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ เสนอโครงกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัต ิ
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
  ๖.๓  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  ๖.๔  สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  งบประมำณ ๕,๐๐๐ บำท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

-๓๓- 



 
 

 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เด็กและเยำวชนได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  ๑๐.๒ เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร
โกงทุกรูปแบบ 
  ๑๐.๓ เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ ส่วนรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตมำแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่กำร
เป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม
นำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมี
ระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น ๖ 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI)  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำร
รำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำร
ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ ส่วน
กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค ำครหำ    
ทีไ่ด้สร้ำงควำมขมข่ืนใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำ 

-๓๕- 



 
 

 

จ ำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้ว 
เรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก และมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืน ๆ จึงมี
โอกำสหรือควำมเป็นไปได้สูงที่คนท ำงำนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
มำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำสหรือช่องทำงที่คนท ำงำนในท้องถิ่นจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำก
เท่ำกับที่คนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน และมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ ที่คนท ำงำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดับ
มำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกำรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 
๑ ครั้ง  
  ๔.๓  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  ๖.๓ จัดตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๔ ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๕ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๖ ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๗ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๘ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

-๓๖- 



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

-มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย ๑ ฉบับ  
- มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ 

ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
-กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส  สำมำรถป้องกันกำร

ทุจริตของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
-ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓๗-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)  

๒. หลักการและเหตุผล  
  พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล เป็นบุคลำกรที่มี
ควำมส ำคัญต่อองค์กร โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีศักยภำพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชน กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนในกำร
ท ำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำน
กำรพัฒนำระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำร
ให้บริกำรที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป  
  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ  ๖๙/๑     
ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มำตรำ ๖ ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลต ำบลปำกพะยูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๘ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มี
มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลของเทศบำลต ำบลปำก
พะยูน 
  ๓.๒ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได ้ 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำน
บริหำรงำนบุคคล  
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้ มี
ประสิทธิภำพได้คนด ีคนเก่งเข้ำมำทำงำน  
 

-๓๘-



 
 

 

 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล จ ำนวน ๑ มำตรกำร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อน
ต ำแหน่ง/เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๖.๒ น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล  
  ๖.๓ ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล  
  ๖.๔ ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  
  ๖.๕ สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

-มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล   จ ำนวน ๑ มำตรกำร  
- เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
-ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลไม่น้อยกว่ำ ๙๐ %  
-บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำ

กว่ำระดับ ๓  
-กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่

ได ้

 

 

-๓๙-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนกำรหนึ่ง
ของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นใน
กำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ  
ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ เดือนธันวำคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและ
สำมำรถตรวจสอบได ้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วน
ต ำบล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบำลเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร และพนักงำน
เทศบำล ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร  
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล โดยประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนเป็นกรรมกำร และพนักงำนเทศบำลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำร  
  ๖.๓ ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
 
   

-๔๐-



 
 

 

 
  ๖.๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  
  ๖.๕  คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พิจำรณำทบทวนผลกำร
พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล เสนอมำ โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำน
เทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๔๑-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพ่ือให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทำงเดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จัดท ำทะเบียนคุมเงิน
รำยจ่ำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพลดข้อผิดพลำดในกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศ 
กระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
ประกำศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง  
  ๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย  แยกแผนงำน           
แยกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณที่ตั้งไว้  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖๒  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

-๔๒-



 
 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ
และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง  
  ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
  ๑๐.๓ เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๓-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๔ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและ
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน จะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  
  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคท้ำย ที่ก ำหนดให้
กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖มำตรำ ๒๓ ที่ก ำหนดให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำง
สังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน  
ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้     
เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
ทุกโครงกำรและกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำร
และกิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  ๓.๒  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล  
  ๓.๓ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำนวน ๔ ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต ์บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย  
 
 

-๔๔-



 
 

 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ภำยในเขตเทศบำล 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดท ำประกำศ ดังนี้  
  - ประกำศกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง  
  - ประกำศกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง  
  -  ประกำศก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน  
  - ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน  
  - ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง  
  - ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน  

๖.๒ น ำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์  ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ 
บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย หน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑  ผลผลิต  

  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำง  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

  - ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๗๐ ของ
โครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด  
  - กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
  - สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๕-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำลและในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำ
งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จำกภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่นทั้ง  ต ำบล ในพ้ืนที่ นั้น ในฐำนะผู้ให้บริกำรก็จะไม่ทรำบว่ำภำรกิจที่ให้บริกำรไปนั้น ประชำชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด กำรให้บริกำรมีคุณภำพเพียงใด ตอบสนอง
ควำมต้องกำรผู้รับบริกำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร จึงต้องมีโครงกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑      
ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖ ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพและเกิดควำม
คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร  ที่
แจ้งให้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชน ผู้มำขอรับบริกำรสำธำรณะ ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ 
มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะประโยชน์ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ จึงจ ำเป็นต้องมีโครงกำรนี้ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำรให้บริกำรประชำชนให้
เกิดควำมพึงพอใจ  
  ๓.๒ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรผู้ให้บริกำร ปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรให้บริกำร โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชน  
  ๓.๓ เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ  
  ๓.๔ เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน  
 

-๔๖-



 
 

 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตพ้ืนที ่จ ำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมโครงกำร และด ำเนินกำรจัดส ำรวจ 
  ๖.๒ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตตำมรูปแบบที่ก ำหนด  
  ๖.๓ สรุปประมวลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ทรำบ  

 ๖.๔ ปิดประกำศผลส ำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ  
  ๖.๕ น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนด้ำนบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชำชน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลปำก
พะยูน  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
 ๑๐.๒ ผลผลิต  
  -ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  -กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  

 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๗-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๖ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

๒. หลักการและเหตุผล  
  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๒ 
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำร
บริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุก
ปีนั้น  
  เพ่ือให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์     
สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ จึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำรบริกำร 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน  
  ๓.๒ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
  ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร  
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้สั้นลง  
  ๔.๒ ประชำชนในพื้นท่ี  
  ๔.๓ ประชำชนนอกพ้ืนที่ และประชำชนทั่วไป  
  ๔.๔ พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
  ๔.๕ ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และ
กำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 

-๔๘-



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ๖.๒  ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที ่
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติ
รำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
  ๖.๓ ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชนที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน มอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน หรือ
ปลัดเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท ำภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ  
  ๖.๔ มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน  และน ำผล
ดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ๖.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีต ำบล
ปำกพะยูนและผู้บริหำรทรำบ  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส่วนรำชกำรในเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  
  ๑๐.๒ กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำน  
  ๑๐.๓ กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร  
  ๑๐.๔ ท ำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำก เปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
และท ำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 

-๔๙-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๒. หลักการและเหตุผล  
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี

ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอนอำคำร ต่อเติมดัดแปลง
อำคำร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้ำที่ และเสรีภำพของประชำชน กำรที่จะใช้อ ำนำจอยู่กับ
นำยกเทศมนตรี ก็อำจเป็นผลให้กำรบริกำรประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ และอำจเป็นช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดกำร
ทุจริตขึ้นมำได ้ดังนั้น จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรมอบอ ำนำจ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่ำงรอบคอบ  
  ๓.๒  เพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ค ำ สั่ ง น ำ ย ก เทศมนต รี ต ำ บลปำ กพะยู น   มอบอ ำ น ำ จ เ จ้ ำ พนั ก ง ำนท้ อ ง ถิ่ น                   
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนำยกเทศมนตรี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  เสนอค ำสั่งเทศบำล อ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รองนำยกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำร
แทนนำยกเทศมนตรี ในกำรใช้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองช่ำง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 
 

-๕๐-



 
 

 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มี ก ำ ร ออกค ำ สั่ ง มอบอ ำ น ำจน ำยก เทศมนตรี  ในฐ ำนะ เจ้ ำ พนั ก ง ำนท้ อ งถิ่ น                  
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๑-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

๒. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจำกในวันที่ ๘ มีนำคมของทุกปี จะมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกำสวันสตรี
สำกลและระลึกถึงควำมเป็นมำแห่งกำรต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งควำมเสมอภำค ยุติธรรม สันติภำพ และกำรพัฒนำ
และจัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันมหำมงคล ๑๒ สิงหำคม 
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษำของพระองค์ ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสำหะ 
ตรำกตร ำบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกำส และได้พระรำชทำนให้วันที่ ๑ เดือนสิงหำคม
เป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกำสแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันสังคม และให้สำมำรถเทียบเท่ำสตรีสำกลของหลำยประเทศที่
เจริญแล้ว  
  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มำตรำ ๖๗ (๖) ที่ก ำหนดให้มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ประกอบกับ
มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนิน
กิจกำรกำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น  
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรมอบรำงวัลสตรีดีเด่น โดยกำรมอบเกียรติบัตรสตรี
ดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๑.. เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มำนะอดทน มีควำมประพฤติดีเป็นสมำชิกที่
ดีของสังคม  
  ๒. เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติอย่ำงเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่ำงแก่
คนทั่วไป  
  ๓.  เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ ในด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำสังคม เศรษฐกิจ 
กำรสำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ ฯลฯ ด้วยควำมเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่ำง
แก่คนทั่วไป  
 
๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงภำคภูมิใจ  
  ๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม ให้มีขวัญ
และกำลังใจในกำรบ ำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
  

 

-๕๒-



 
 

 

 

๔. เป้าหมาย  
  มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับกำรคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ ำนวน ๑๑ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑   จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ ำปี เพ่ือประกำศให้ประชำชนทรำบ  
  ๖.๒  แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้สมำชิกชมรมสตรี  ให้ทรำบทั่วกัน เพ่ือให้แต่
ละชุมชนด ำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยังเทศบำล 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง  
  ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจำกแต่ละชุมชน 
  ๖.๔ คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอ
รำยชื่อให้ผู้บริหำรทรำบและเห็นชอบ  
  ๖.๕  ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวันสตรี
สำกล จ ำนวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน เป็นประธำนในพิธี  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

  สตรีดีเด่นผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๑๐.๒  ผลลัพธ์  
  - สตรีดีเด่นผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรำกฏต่อสังคมสืบไป  

 

 

-๕๓-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  
๒. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบริกำร
สำธำรณะแบบมีส่วนร่วมตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  นอกจำกนี้ยังเป็นกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยำวชนและองค์กรที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชำติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีควำม
มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน ำในกำรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบไป 
กองกำรศึกษำ จัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพ่ือน ำผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับ
หมู่บ้ำนเข้ำรับใบประกำศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสำนประเพณี วันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุในทุก
ปีงบประมำณ เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจ ให้ประชำชนมีควำมมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่ำงต่อบุคคล
อ่ืนในชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยำวชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรกิจกรรมด้ำน
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติอย่ำงต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
  ๓.๒ เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ได้รับรำงวัลให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่
สำธำรณชนต่อไป  
  ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจให้บุคคล เด็กและเยำวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  

๔. เป้าหมาย  
  เด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  
  ๖.๒ ประสำน ผู้ใหญ่บ้ำน และสมำชิกสภำเทศบำล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  
  ๖.๓ จัดท ำเอกสำรผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ ดังนี้  
   -ด้ำนช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชำชน)  
   -ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรจักสำน (ประชำชน)  
   -ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้ำน (ประชำชน)  
   -ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรสอนกลองยำว (ประชำชน)  
   -ด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกำรแสดงกลองยำว (ประชมชน)  

-๕๔-



 
 

 

  
 ๖.๔ ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  

  ๖.๕ สรุปผลกำรจัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้ท ำคุณประโยชน์ได้รับกำรเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงกับ
ประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๕-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้
ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ  สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับ
สิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใน
องค์กร ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำน
ต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
เป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึง
ภัยจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ  
  ดังนั้น เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 
  ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง) น ำไปยึดถือและปฏิบัติ  
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 
 
 
 
 

-๕๖-



 
 

 

 
 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับ
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 
  ๖.๒ รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ  
  ๖.๓ ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ  

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

 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส ำนัก/กอง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๗-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๒. หลักการและเหตุผล  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำร เนื่องจำกเห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบที่จะ
เป็นปัจจัยส ำคัญช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำกเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนที่ผิดพลำดและลดควำม
เสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อ ำเภอ) แล้ว ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบภำยในด้วย โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำร  
  กำรให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำรตรวจสอบบัญชีและงบกำรเงิน
ประจ ำปี ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยคลัง มีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำ
หน่วยงำนคลังปฏิบัติตำมข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกิน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ำยังไม่มีเหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะด ำเนินกำรชี้แจง
เหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เสร็จสิ้นภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับทรำบผลกำรวินิจฉัย 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรทุจริต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและด ำเนินกำรทำง
วินัย ฝ่ำยนิติกำรและด ำเนินกำรทำงวินัย กองวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
  นอกจำกนี้ ยังให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน ป.ป.ช./สำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของ อบต.  เพ่ือควำม
โปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต และผลกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบกำรทุจริตแต่อย่ำงใด  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 
 
 

-๕๘-



 
 

 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   
  ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อผู้บริหำร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
๖. วิธีด าเนินการ  
  -ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย/งำน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำร  
  -ปฏิบัติตำมข้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในก ำหนด  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๕๐,๐๐๐  บำท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ เทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบกำรทุจริต  
  ๑๐.๒  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๙-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สำมำรถยื่นค ำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท ์หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง  
ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน  รวมถึงจัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้น เพ่ือด ำเนินกำร
มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทำงเดียวกัน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  
  ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
เป็นไปตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  ๖.๒ จัดท ำคูม่ือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน  
  ๖.๓ จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้ เป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ  ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ ให้
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและข้ันตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร  

 

-๖๐-



 
 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน    
ตำมคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำล ตำมคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๑-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำล  ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำร
หรือแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำง ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ 
ก็ได้ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในกำรนี้เทศบำล จึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำล ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนแนวทำงกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องเรียน  และกำร
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร  และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ ำนำจที่ตนมีได้อีกทำงหนึ่งด้วย  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนเทศบำล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๓.๒ เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

๔. เป้าหมาย  
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และลูกจ้ำงของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน 

๕. พืน้ที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 

-๖๒-



 
 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและ
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
  ๖.๓ ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนำช่องทำงกำรร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกและวิธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้ำง
ควำมมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน  
  ๖.๔ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
ภำยใน ๕ วัน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  

  ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๓-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ  ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำร
ท ำงำนที่จ ำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักกำรและ
เหตุผลของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย  กำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึ้น  
  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  ให้ประชำชนรับรู้อย่ำงถูกต้อง 
รวดเร็วจำกกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริกำรส่วนต ำบล  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้เทศบำล มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลำกรและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส และเมื่อเกิดควำม
เข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลกับภำค
ประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนและมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน ๓๐ คน  
  (ตัวแทนส ำนัก/กอง จ ำนวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ ำนวน ๓๐ คน)  
  ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐  
   ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 

-๖๔-



 
 

 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 
๖. วิธีด าเนินการ  
  ขั้นตอนที่ ๑ ส ำรวจควำมต้องกำรอบรม  
  ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ ๓ ด ำเนินกิจกรรม  
  ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลควำมรู้  
  ขั้นตอนที่ ๕ ติดตำมและประเมินผล  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๒๐,๐๐๐ บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม  
  ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย  
  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๕-



 
 

 

 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๕ 

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

๒. หลักการและเหตุผล  
  กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำง
มำกในกำรบริหำรงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำค
ประชำชน  

๓. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้  เพ่ือประชำสัมพันธ์กำร
ปฏิบัติงำนของภำครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต 
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในภำครัฐ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชำชนภำยในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจ ำปี และกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถิ่น และกำรรับเรื่องร้องเรียน
ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน และปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวที่
บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

-๖๖-



 
 

 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมีโอกำสได้ตรวจสอบกำร
บริหำรงำนของเทศบำล ท ำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๗-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำร
จัดองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น เทศบำล จึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ      
ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของ
เทศบำล ได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย  
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งข้ึน  
  ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่  

  - บอร์ดหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
  - บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/หมู่บ้ำน  
  - ประกำศเสียงตำมสำย/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำและให้
ประชำชนสืบค้นได้เอง  
 
 
 

-๖๘-



 
 

 

   
  - จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี  
  - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ผ่ำนสื่อมวลชน/กำรจัด
แถลงข่ำว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล
ปำกพะยูน 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๙-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ในภำวะสังคมปัจจุบัน ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิชำกำร และเทคโนโลยีต่ำงๆ ก้ำวหน้ำไป
มำกเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพสูง กำรน ำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำ
ใช้ในกำรด ำเนินงำนผ่ำนสื่อกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรสรุป
เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ง่ำยในช่วงระยะเวลำสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลำอันจ ำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐำน 
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ และน่ำสนใจให้กับกิจกรรม/โครงกำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้สำมำรถมองเห็น
ภำพหรือเห็นควำมเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ ในภำรกิจของ เทศบำลต ำบลปำกพะยูน              
จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ กำรใช้สื่อเทคนิคและวิธีกำรเป็น
อย่ำงไรบ้ำง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่ำงกันเป็นสิ่งส ำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชำชนยอมรับและให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำตำมภำรกิจ บทบำท หน้ำที่ อย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้ประชำชนได้รับทรำบ
โดยผ่ำนทำงสื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์,  สื่อ Social network ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๒. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดกำรเรียนรู้ รับรู้และเข้ำใจในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน อย่ำงถูกต้องและโปร่งใส  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภำรกิจ  
  ๔. เพ่ือให้เกิดควำมหวงแหนและภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  ๕. เพ่ือน ำเสนอผลงำน/โครงกำรโดดเด่น ให้เป็นที่ทรำบกันอย่ำงแพร่หลำย  
  ๖. เพ่ือควำมสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงเทศบำลต ำบลปำกพะยูน สื่อมวลชน
และประชำชน  

๔. เป้าหมาย  
  เพ่ือผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำรกิจของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้แก่ประชำชน
โดยทั่วไปอย่ำงกว้ำงขวำง  
  ๔.๑ จัดท ำวำรสำรรำยงำนประจ ำปี เพ่ือรวบรวมภำรกิจ กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล
ปำกพะยูน   
  ๔.๒ จดัท ำวำรสำรแถลงผลงำนคณะผู้บริหำร  
  ๔.๓ จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ และคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน  
 
 

-๗๐-



 
 

 

   
  ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลปากพะยูน
  ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
  ๔.๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ๔.7 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  ๔.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๔.9 เสียงตามสาย 
  ๔.๑0 อ่ืนๆ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนออนุมัติโครงกำร  
  ๖.๒ ด ำเนินกำรประชุม  
  ๖.๓ มอบหมำยงำน/จัดท ำกำรร่วมน ำเสนอร่ำงรูปแบบ  
  ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมตำมภำรกิจของเทศบำล  
  ๖.๕ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร  

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

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  -ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เป็นตัวชี้วัด  
  -ประชำชนได้รับทรำบเข้ำใจถึงบทบำท ภำรกิจและมีควำมพึงพอใจในสื่อเอกสำรในกำร
ประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 

-๗๑-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒๘ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มีนโยบำยในกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้ำน /ชุมชน          
มีกระบวนกำรจัดท ำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำแผนชุมชนสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นของประชำชน ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมประชำคม ประจ ำป ี   
เพ่ือน ำ มำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึง
กำรน ำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในปีถัดไป จึงได้จัดให้มี
โครงกำรประชุมประชำคม ประจ ำปี  ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผน
ชุมชนและวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  ๓.๒ เพ่ือระดมควำมคิดเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้น ำชุมชน  
  ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน น ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน   
  ๓.๔  เพ่ือรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน  
  ๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริม
ระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  ๓.๖ เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชำคม จ านวน 4 ชุมชน ในเขต
ชุมชน ส ำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้ได้มำซึ่งแผนงำน เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท ำกำรชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงกำร  
  ๖.๒ ประสำนชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน  
 

-๗๒-



 
 

 

  
 ๖.๓ ประสำนวิทยำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

  ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ  
  ๖.๕ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ตรวจสอบข้อมูล, ท ำกำรบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  ๖.๖ จัดประชุมผู้น ำชุมชนและเวทีประชำคมตำมที่ก ำหนด  
  ๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำชุมชน  
  ๖.๘  ประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  จัดเวทีประชุมประชำคมชุมชน และจัดให้มีกำรพิจำรณำร่ำงแผนชุมชน จ ำนวน  4 ชุมชน  
ระหว่ำงเดือนมีนำคม – เมษำยน ทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำ
ท้องถิ่น  
  ๒. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน  
  ๓. ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี  
  ๔. ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชน  
  ๕. ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมระบอบประชำธิปไตย  
  ๖. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๓-



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๙ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที ่ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมี
เป้ำหมำยให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำง
สะดวกรวดเร็วและลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำร
ให้บริกำรในเชิงรุก จึงได้จัดท ำโครงกำร เทศบำลเคลื่อนที่ เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนตำม
ครัวเรือนว่ำต้องกำรให้เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ด ำเนินกำรให้บริกำรในด้ำนใดบ้ำง และให้บริกำรงำนด้ำน
ต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ อำจด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริกำรฟรีแก่
ประชำชน หรือหำกจ ำเป็นต้องคิดว่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกที่สุด เพ่ือให้ประชำชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร ณ ส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ซึ่งอำจเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสียเวลำเพิ่มข้ึน  
   ๓.๒ เพ่ือรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้
อย่ำงถูกต้องหรือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแผนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป  
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน       
กับประชำชนในพื้นท่ี  

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  น ำบริกำรในหน้ำที่ของทุกส่วนงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ออกไปให้บริกำรแก่
ประชำชนหมุนเวียนชุมชนต่ำงๆ ในเขตต ำบลทั้งหมด ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ก ำหนดให้ออกเทศบำลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน     
ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑.  จัดท ำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ  
  ๒.  จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย  

-๗๔-



 
 

 

  ๓.  ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะน ำไป
ให้บริกำรแก่ประชำชนทั้ง 4  ชุมชน  
 
  ๔.  ก ำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่   
  ๕.  ประสำนงำนกับทุกส่วนกำรงำน  
  ๖.  ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย และรถประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
  ๗.  น ำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน  
  ๘.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ก ำหนดออกให้เทศบำลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน      
ในเดือนมีนำคม ของทุกปี 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักงำนปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ มีสถิติจ ำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับบริกำรที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  
  ๑๐.๒ ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมีเจ้ำหน้ำที่ของ
เทศบำลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องกำรด ำเนินงำน และควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๕-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรทุกครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วย
ตรวจสอบมำปฏิบัติ  
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภำคประชำชนร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำร  

๔. เป้าหมายการด าเนินการ  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๖. วิธีการด าเนินการ  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท ำกำร  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๙. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย  
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 

-๗๖-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๑ องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ ๗  (๒) และข้อ ๙ ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงของ
องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร  
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยส ำนักปลัด เทศบำล จึงแต่งตัง้คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงควำม
คิดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปีเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำรพัฒนำ     
ที่ประชำคม และคณะกรรมกำรพัฒนำ ก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ จ ำนวน  ๗  คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชำคมเทศบำลต ำบลปำก
พะยูน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ เพ่ือเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดท ำร่ำง
แผนพัฒนำแผนพัฒนำสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชนในเขต
เทศบำล ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

-๗๗-



 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชำคมต ำบล ประจ ำปี  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอ ำนำจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมำยที่
ค่อนข้ำงใหม่และมีจำนวนหลำยฉบับด้วยกัน ท ำให้ประชำชนยังไม่อำจได้รับทรำบถึงควำมส ำคัญของกำร
กระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรกระจำยอ ำนำจ  เทศบำล  จึงได้จัดท ำโครงกำร 
เทศบำลสัญจร ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบลประจ ำปี ขึ้น เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจกำรมี ส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตนเอง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำท้องถิ่น และรำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี      
อีกทำงหนึ่งด้วย  

๔. เป้าหมาย  
  ผู้น ำองค์กรประชำชน เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน ผู้น ำชุมชนแพทย์
ประจ ำต ำบล อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำชิกสภำเทศบำล กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐   

๕. วิธีด าเนินการ  
  ๕.๑ ติดต่อ ประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่  
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะท ำงำน  
  ๕.๓ วำงแผนก ำหนด วัน เวลำ สถำนที ่กำรฝึกอบรม พร้อมก ำหนดตำรำงกำรฝึกอบรม  
  ๕.๔ เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  ๕.๕ ด ำเนินโครงกำรตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด  

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

๗. งบประมาณ  
  ๑๐๐,๐๐๐ บำท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
 

-๗๘-



 
 

 

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมสำมำรถเข้ำใจกำรบริหำรงำนแบบกำรมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจและเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีระหว่ำงประชำชนและหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๙-



 
 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรพัฒนำและสร้ำงกำรเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำร
พัฒนำท้องถิ่นเป็นส ำคัญ จึงควรให้คณะกรรมกำรชุมชนซึ่งถือว่ำเป็นประชำชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้ำงแผน
ชุมชนขึ้นมำด้วยตนเอง “แผนชุมชนเป็นกำรท ำงำนเพ่ือต้องกำรให้ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรเอง ก ำหนด
ทิศทำงของตนเอง” กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจำกภำยนอกเข้ำไปท ำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตำมกระแสเงิน ท ำให้ชุมชนได้รับกำรเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสำมำรถค้นหำ
ทรัพยำกรและศักยภำพของตนเอง ตลอดจนกำรท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตได้ และกำรประสำนกับ
หน่วยงำนทุกภำคส่วน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือเป็นพลังส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหำที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกำสและข้อจำกัดของ
ชุมชนในกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำยมีช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุม
สำมำรถก ำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้คิดเป็นและกล้ำที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

๔. เป้าหมาย  
  ชุมชน 4  ชุมชน ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน คือ ชุมชนบ้ำนออก  ชุมชนบ้ำนกลำง 
ชุมชนอ ำเภอเก่ำ ชุมชนหัวฝำด 

๕. วิธีด าเนินการ  
  ๕.๑  ประชุมผู้บริหำร ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน  
  ๕.๒  ประชำสัมพันธ์โครงกำรพร้อมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพ้ืนที่เขตเทศบำล โดยใช้เสียง
ตำมสำยในเขตเทศบำล  

 ๕.๓   ด ำเนินกำรจัดท ำแผนชุมชนของทุกชุมชนตำมก ำหนดกำร  
  ๕.๔   ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

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

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐ บำท  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

-๘๐- 



 
 

 

 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์      
  ชุมชนสำมำรถวำงแผนจัดกำรกับทรัพยำกรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยู่ได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ควำมร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออำทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่ำนิยมที่
ดีให้กับลูกหลำนสำมำรถหำแนวร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘๑- 



 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  ได้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ในด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ภำคประชำชน 
(ประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๓. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับเทศบำล    
ปำกพะยูน อย่ำงแข็งขันส ำหรับกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ำหนดให้ภำคประชำชนและส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็ง
ขัน กับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลปำกพะยูน นั่นคือได้ท ำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย  
  ตัวแทนประชำคมชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน  

๕. วิธีการด าเนินการ  
  ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบำลต ำบล
ปำกพะยูน อย่ำงแข็งขันส ำหรับกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ำหนดให้ภำคประชำสังคม (ตัวแทนประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบำลต ำบลปำกพะยูน          
ในหลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น เป็น
กรรมกำรเปิดซองสอบรำคำเป็นกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ  
  ๕.๒ มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯว่ำด้วยกำรพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  

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

๗. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัดและส่วนกำรคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
 

-๘๒- 



 
 

 

 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑  ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน 
  ๙.๒ ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕  และหมวด ๗ แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๑.  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  
  ๒.  กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  
  ๓.  กำรปรับปรุงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้เกิดควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกับประชำชน ชุมชน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน  
  ๒. เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรงำน
ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๔. เป้าหมาย  

  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงำนเทศบำล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการโครงการ  
  ๖.๑  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร  
  ๖.๒  ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 
  ๖.๓  รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้บริหำรทรำบ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ก ำหนด  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูน หรือโครงกำรที่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนท ำให้ เทศบำลต ำบลปำกพะยูน    
มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้ รำยงำน
ต่อผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด จึงได้มีกำรจัดท ำและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด เป็นประจ ำทุกปี  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑.  เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรของเทศบำลต ำบล       
ปำกพะยูน 
  ๒.  เพ่ือสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกเทศมนตรีต ำบล      
ปำกพะยูน ทรำบตำมแบบที่ระเบียบฯ ก ำหนด  
  ๓.  เพ่ือรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้ก ำกับดูแลและ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมก ำหนด  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกส ำนัก/กอง ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร 
  ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย 
  ๓.  ผู้บริหำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  ๔.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย 
ด ำเนินกำรประเมินองค์ประกอบ ตำมแบบ ปย.๑ และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ 
ปย.๒ 
  ๕. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร  ด ำเนินกำร
รวบรวม เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน ำเสนอผู้บริหำร 
พร้อมจัดส่งรำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
  ๒. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน  
  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก ำหนดให้เทศบำล ในฐำนะหน่วยรับตรวจจัดวำงระบบควบคุมภำยในโดยใช้มำตรฐำน
กำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำงหรือเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำ เนินกิจกรรม 
หรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยรับตรวจ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำ เนินงำนของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้
ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำยกำรรั่วไหล กำร
สิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
  กำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพ่ือน ำควำมเสี่ยงที่มีหรือคำดว่ำจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสียหำย  ควำมผิดพลำดที่อำจ
เกิดขึ้น และให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบจัดท ำและน ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไปด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมลดควำมเสี่ยง ในกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย     
กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  ๓.๒  เพ่ือให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงระบบควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลภำยในเวลำที่ก ำหนด  
  ๓.๓  เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกส ำนัก/กอง ในเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
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๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เทศบำลต ำบล         
ปำกพะยูน (ระดับองค์กร) จัดส่งรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนรำชกำร
ไปด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีกำรติดตำมผลระหว่ำงปี  
  ๖.๒ หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน น ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปอ.๓) ไปด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในเวลำที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำร (ระดับส่วนย่อย)  
  ๖.๓  หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน  
  ๖.๔ คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประชุมพิจำรณำและประเมินผล
กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำรว่ำมีควำมเพียงพอหรือไม่  หรือจะต้อง
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป  
  ๖.๕ รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในต่อ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบมีกำรน ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในไปด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
  ๑๐.๒ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
  ๑๐.๓ มีกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ำกับดูแลภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก ำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล     
กำรบริหำรงำนบุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง   
กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ หนังสือสั่งกำรโดยเคร่งครัด เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน เป็นไปอย่ำง
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำร
บรรจุแต่งตั้งกำรโอน ย้ำย  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล  พนักงำนจ้ำง ที่มีกำรด ำเนินกำร                 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๖. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  

  -แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล
ในกำรบรรจุแต่งตั้งเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด  
  -กำรสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน  และ ก.ท.จ         
อ่ืน รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำย  
  -มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
   

-90- 



 
 

 

 
 
  -มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  -ในกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเป็นกรรมกำร  รวมถึงมี
กำรแต่งตั้งประชำชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งตั้ง  
  -กำรบรรจุแต่ งตั้ งจะต้องได้รับกำรต รวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ) ก่อน  
  -ในกำรออกค ำสั่งกำรบรรจุแต่งตั้งเทศบำลต ำบลปำกพะยูน จะออกค ำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบำลต ำบล รับมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ) 

กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง  
  -แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำน
บุคคลในกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง เทศบำลต ำบล ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่ง
กำรข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด  
  -มีกำรแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทรำบโดยกำรบันทึกข้อควำมแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต ำแหน่ง  
  - มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน และ ก.ท.จ อ่ืน รวมถึงประชำสัมพันธ์            
ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน  และมีกำรประชำสัมพันธ์       
ลงในเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  - มีข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง  
  - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนกำร
เลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่งเพ่ือควำมโปร่งใส  
  - มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน  
  - ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถซักถำมข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลกำรประเมิน  หรือตรวจสอบ
กำรด ำเนินกำรที่ตนเองเห็นว่ำไม่เป็นธรรมได้  
  - กำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ) ก่อน  
  - ในกำรออกค ำสั่งกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง เทศบำลต ำบล จะออกค ำสั่งแต่งตั้ง 
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบำล รับมติคณะคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  (ก.ท.จ)  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล 
ในกำรที่เทศบำล ได้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงเคร่งครัด  
  - มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  และประกำศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลำกรทรำบ  
  - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม  
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  - มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ กำร
รักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น  
  - มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย   
และโต้แย้งผลกำรประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
  - นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกพะยูน ออกค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมมติคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

  ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ  

ผลลัพธ์  
  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ 
กำรโอน ย้ำย ของเทศบำล และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสำมำรถอธิบำย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่ำวได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมำย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีกำรทำงำนมี
กระบวนกำรที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
  ๓.๒  กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและ
ตรวจสอบได ้
  ๓.๓ ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๔  ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุง
แก้ไขกำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชำชนในพ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (งบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
 
๘. งบประมาณดาเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  ๑๐.๒  มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด  
  ๑๐.๓  มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริกำร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  เห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบำลต ำบล    ปำกพะยูน  
จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรก ำหนดให้มีกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงจำกตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยผ่ำนช่องทำงหรือกลไกในกำรร่วมเป็น
คณะกรรมกำรในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ทุกขั้นตอน      ซึ่งหมำยควำม
รวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็น  ได้เรียนรู้กำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำกกำรปฏิบัติจริง ส่วนเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
สำมำรถพัฒนำระดับกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐมำกขึ้น เพ่ือกระตุ้นกำร
ปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และพัฒนำระบบ
รำชกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  
  ๓.๒  เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
ให้เกิดกำรพัฒนำได้อย่ำงคุ้มค่ำ  

๔. เป้าหมาย  
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  
  ๖.๒  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้ก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร แต่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน ให้ควำมส ำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหำกเกิดควำมเสียหำย  
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  ๖.๓  จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และตัวแทนชุมชนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ตรวจกำรจ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งำนพัสดุ กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ผลลัพธ์  
  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีควำมโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชำชน   
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรตรวจรับพัสดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นกระบวนกำรที่มี
ควำมส ำคัญที่จะบริหำรสัญญำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน 
จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึง
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรริหำรพัสดุภำครัฐปี ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และเข้ำใจเงื่อนไขข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี เพรำะหำกไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ตนเองได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่แล้ว อำจ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจำกนี้อำจจะต้องรับผิดชอบทำงแพ่ง อำญำ วินัย หรือ
อำจถูกฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจรับพัสดุและกำรตรวจกำรจ้ำง 
ประกอบกับได้มีกำรเชิญให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับงำนจ้ำง  เพ่ือควำมโปร่งใส จึงได้        
จัดโครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ท ำหน้ำที่ตรวจงำน
จ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๔. เป้าหมาย  
  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรอนุมัติ  
  ๖.๒ จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  
  ๖.๓  ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงให้เข้ำร่วมอบรม  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งำนพัสดุ กองคลัง เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

๑๐. ผลลัพธ์  
  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิด
จำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำก
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย 
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำร
พัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ 
เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นที่สมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำย ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภำพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ  
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกพะยูน เพ่ิมพูนควำมรู้        
ควำมเข้ำใจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ  ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ส ำนักปลัดเทศบำล จึงได้จัดท ำ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๓.๒  เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน  
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  ๓.๓  เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ  ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
  ๓.๔   เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล จ ำนวน 5 คน และสมำชิกสภำฯ  จ ำนวน 12 คน รวม 17 คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  จัดท ำโครงกำร/แผนงำน  
  ๖.๒  ประชำสัมพันธ์โครงกำร วัน เวลำ และสถำนที่ให้แก่ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล
เข้ำรับกำรอบรม  
  ๖.๓  อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม  
  ๖.๔  ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๒๐,๐๐๐  บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ผู้บริหำร และสมำชิกฯ ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๑๐.๒  ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนี้สิน  
  ๑๐.๓  ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
  ๑๐.๔  ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๔ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
เป็นกลไกส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำร
บริหำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน  มีงบประมำณเป็นของตนเอง     
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะทำให้เทศบำล      
มีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถ
น ำไปสู่ควำมโปร่งใสในเทศบำลและลดกำรทุจริต  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทใน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น เพ่ือก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร  
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได ้ 
  ๓.๓  สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น  

๔. เป้าหมาย  
  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกพะยูน จำนวน 12 คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีการด าเนินงาน  
  ๖.๑  จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้สำหรับกำร
ประชุม  
  ๖.๒  แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ  
  ๖.๓ สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำก
พะยูน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  
  ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งำนกิจกำรสภำ สำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร 
  ๑๐.๒  กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๕ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นโดยภำคประชำชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำผลประโยชน์
ของส่วนรวม หำกใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยกระท ำกำรเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือ
ว่ำมีกำรกระท ำคอร์รัปชั่นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร  
  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)  มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำ    
ภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี ้เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอัน
จะท ำให้ประชำชนเกิดควำมม่ันใจศรัทธำ และไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  สนับสนุนให้ภำคประชำชนร่วมกันเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมกำรชุมชนหรือตัวแทนประชำชนในชุมชน   

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เทศบาลต าบลปากพะยูน  

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ เชิญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
คอร์รัปชั่น  
  ๖.๒  เชิญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังกำร
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชั่นและสำมำรถตรวจสอบ
กำรคอร์รัปชั่นได ้ 
  ๑๐.๒  มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวังกำร
คอร์รัปชั่นในระดับต ำบล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔๖ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก 
จ ำเป็นที่ทุกภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและมี ส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต  
  ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ขออนุมัติจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
  ๖.๒  ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  ๖.๓  จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์  
  ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
  ๖.๕  เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร  
  ๖.๖  ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐,๐๐๐  บำท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต  
  ๑๐.๒  น ำเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียนไปดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและเทศบำล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก ำหนดให้มีภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม 
กำรบูรณำกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกวงกำร ไม่ว่ำจะเป็นวงกำร
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชำติ ซ่ึงองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้
มีควำมก้ำวหน้ำเจริญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำคประชำชน
ทั่วไปในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น กำรที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำได้นั้น จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆ ด้ำน      
ในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น ในกำรนี้ กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ ำเป็นโดยเฉพำะเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ภำครัฐ 
ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลปำกพะยูน พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมีเครือข่ำยดังกล่ำวเป็น
สิ่งจ ำเป็น จึงได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็ง  

๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้ำงแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  ๓.๒  เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำ
กำรทุจริต  
  ๓.๓  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่  

๔. เป้าหมาย  
   
  ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับ 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  
  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๖. วิธีด าเนินงาน  
  ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคประชำชน ร่วมเป็น
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
  ๖.๒  จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  
  ๖.๓  เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  ในกำร   
ร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบ      
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต  
  ๖.๕ ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงเทศบำลกับบุคคล องค์กรส่วนรำชกำร   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกพะยูน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ท ำให้เกิดแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  ๑๐.๒  ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหำกำรทุจริต 
  ๑๐.๓  ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่ 
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