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  ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
ของเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะ
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาให้กับ 
ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  
    
  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนแผนงานและให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ของเทศบาลต าบลท่าเกษม    จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นส้ินสุดปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยให้มผีลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์  
 

   ท้ังนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จะเป็น
เครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน การขับเคล่ือนเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการ
ก ากับดูแลองค์กรท่ีดี ของนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ต่อไป 
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บทน ำ 
 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กร  
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ 
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี ้ 
   ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
    ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
    ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม  
   ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ  
   ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น สาเหตุ
และปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้  
  ๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้
เกิดการทุจริต  
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
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  ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
  ๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
  ๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒.หลักกำรเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดย
ในป ี๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑   จาก ๑๖๘ ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหา  
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การคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลด
น้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนบัได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ 
ใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย 
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง 
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
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  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กจิกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อให้ทุก
หน่วยงานในเทศบาลต าบลท่าเกษม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่า
เกษม ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกนัการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัด
เชียงใหม่ใสสะอาด 
 
วิสัยทัศน์  

  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นองค์กรที่โปร่งใส และให้บริการประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

พันธกิจ  

  ๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

  ๒.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  

  ๓.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพฯ  

  ๔.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน  
  ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย 
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถงึประชาชนในท้องถิ่น  
  ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s  
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
  ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้ำหมำย  
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน 
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า 
ระวังการทุจริต  
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
พ.ศ. 2565  

ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
 
 

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ขยายกรอบ
ระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ังนี้เป็นไปตามประกาศเทศบาล
ต าบลท่าเกษม เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) ของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม  ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทาง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 2271  ลงวันท่ี 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต    
ประจ ำปี  2565 

ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านักและ
ความตระหนัก
แก่บุคคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน 
และฝ่าย
ประจ าของ
เทศบาลต าบล
ท่าเกษม 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.1.1โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
1.1.3.โครงการอบรมด้านวินัย จริยธรรม 
คุณธรรม 
1.1.4.กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
 
 
 
1.2.1 โครงการคืนท่าเกษมให้คนท่าเกษม  จัด
กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ท าความสะอาด ปรับ
ภูมิทัศน์ท้องถ่ินน่าอยู่ 
1.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี(แผนที่ภาษี) 
1.2.3 โครงการสง่เสริมการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.1 โครงการเพียงพอดี (สมุนไพร) 
1.3.2  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต่อต้าน
การทุจริตคอรปัชั่น 
1.3.3 โครงการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลท่าเกษม 
1.3.4 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

20,000 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
 

40,000 
 

20,000 
 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
5,000 

20,000 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

20,000 
 

15,000 
10,000 

 
15,000 

 
5,000 

15,000 
- 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
- 
- 
 

10,000 
 

10,000 
 
- 

  
 
  

มิติที่  
1 

รวม จ านวน 8  โครงการ 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 185,000 165,000 75,000  

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
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มติิ 
 

ภารกิจตาม
มติิ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 2.1.1กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2.1.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งภายในหน่วยงาน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2.2.2 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2.2.3  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2.2.4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากร
ด้านการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

2.2.5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 

- 
- 
 
 

- 
- 

- 
- 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ
บุคคลที่ประพฤติดีเป็นต้นแบบ  

5,000 
 

5,000 
 

5,000  



2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2.5.2  มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

2.5.4  มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม  จ านวน 1 โครงการ  5 กิจกรรม   7 มาตรการ 25,000 25,000 25,000  
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564   

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

3.1.1 โครงการสง่เสริมกจิการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลท่าเกษม 

3.1.2 มาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ท่าเกษม 

3.1.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคคลากรด้านการเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

20,000 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

 

 

 80,000 

 

- 

 

20,000 

 

- 

   

   

50,000 

 

- 

 

20,000 

 

- 

  

 

  

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การรับ
และตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 3.2.1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม 

3.2.2 มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเกษม  

3.2.3 มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

30,000 

 

- 

 

- 

30,000 

 

- 

 

- 

10,000 

 

- 

 

- 

   

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าเกษม 

3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

3.3.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่

- 

 

- 

 

10,000 

- 

 

- 

 

10,000 

- 

 

- 

 

- 

 



ประชาชนตามกฎหมายจัดต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับอ านาจ
หน้าท่ี 

3.3.4มาตรการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การต่อต้านการทุจริต 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

  

 

 

- 

 

  

มิติที่ 3 รวม จ านวน 5 โครงการ 5 มาตรการ 80,000 140,000 80,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้
างและ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอ
บการ
ปฎิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถ่ิน 

 4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 มาตรการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
  
  

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

  
 

  4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย   
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
  
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาขิก ข้าราชการ
พนักงาน และผู้น าชุมชน  
 

200,000 
 

500,000 
 

500,000   
 
 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบุรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 มาตรการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การต่อต้านการทุจริต 

- - -  

มิติที่ 4 รวม จ านวน 1 โครงการ   3 มาตรการ   
   2 กิจกรรม 

200,000 500,000 500,000  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรฐำน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 

มิตทิี ่1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน  
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล 
2. หลักกำรและเหตุผล หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานรว่มกันได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพ
ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจรงิจงั ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน สังคมไทยดังกล่าว ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดน้ัน ต้องน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทศันคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรร์ัปชั่น ทั้งน้ี กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จงึนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐน้ัน ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง 
หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังน้ัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
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 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม   อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้้บริหารท้องถ่ินทราบ  
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
    ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร  

ใช้งบประมาณ จ านวน 15,000  บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption)  
 3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

 

 

  

 

  

   

 

 

 



1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม พ.ศ. 2561  โดยก าหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้วเรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 
11  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน 
ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเกษม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม” ข้ึน เพ่ือให้
บุคลากรทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้
มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม 
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เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าท่ี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล  
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1  ชื่อโครงการ 
  โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม” 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มี
รากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่
ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”
ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  ตัดสินใจเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเลง็เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้าง
จิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนา
ธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   
และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  30  คน 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ข้ันตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน 10,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.1.4 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้
ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลต าบลท่าเกษม  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสงัคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้
ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน น าไปเป็นองค์
ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชัน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรมคีู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
1  ชื่อโครงกำร  โครงการคืนท่าเกษมใหค้นท่าเกษม 
2  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ความไม่เข้าใจต่อกฎหมาย  ข้อบังคับท้องถ่ินว่าอะไรท าได้อะไรท าไม่ได้ หรือรู้
เข้าใจแต่เพิกเฉย มีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายมากข้ึน รุกล้ าท่ีสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคารพสิทธ์ิผู้อื่น และไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
          เทศบาลต าบลท่าเกษม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อบังคับให้
ประชาชนทราบถึงหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนผู้กระท าความผิดให้แก้ไข  หรือขจัดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระท าผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังค าตักเตือน จึงได้จัดท า “โครงการคืนท่าเกษมให้คนท่า
เกษม” โดยจะร่วมมือกัน 
-    รณรงคร์ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ “หน้าบ้าน น่ามอง” 
-    จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ จัดระเบียบ รถเข็น หาบเร่  แผงลอย 
-    จัดระเบียบการก่อสร้างรุกล้ าท่ีสาธารณะ จัดระเบียบการติดต้ังป้ายโฆษณาต่าง ๆ 
เพ่ือน าความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนสู่สังคมคนท่าเกษมอีกครั้งหน่ึง  
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้สามารถคืนพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  และข้อบังคับท้องถ่ินมากข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครั้งหน่ึง 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รณรงค์การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพ้ืนที่จัดระเบียบ โดยหลักการมีส่วนร่วมและจิตส านึกของประชาชน ด าเนิน
กิจกรรมต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองช่างโยธา เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน คืนพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  มีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  และ
ข้อบังคับท้องถ่ินมากข้ึน  บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครัง้หน่ึง 
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1.2.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
1  ชื่อโครงกำร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้  
2  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5)  พ.ศ.2546 มาตรา  66  เทศบาล
ต าบลท่าเกษมมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม  เป็นเทศบาลต าบลที่มีพ้ืนที่อาณาเขตและสถานประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุง 
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ ดังน้ัน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความ
ยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลกับประชาชน 
            3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
            3.4 เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
 -  เก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รณรงค์การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพ้ืนที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลงัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสนใจหันมาช าระภาษีมากข้ึน เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลต าบลท่าเกษม กับประชาชนผู้เสียภาษี 
เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลต าบลท่าเกษม  ประชาชน
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
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1.2.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่9 ได้ทรงเล็งเหน็สภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว
ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก 
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย 
ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารจิึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ข้ันตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู ้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากน้ัน ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงจัดท าโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลท่าเกษม  
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดท าอาชีพเพาะเชื้อเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลท่าเกษม 
  3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  3.4  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลท่าเกษม  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
     เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะเชื้อเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
  6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจงั  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการท าเพาะเห็ด 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
  10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
  10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1. ชื่อโครงกำร โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูก
และปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลีย่นฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มี
เป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถ่ิน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทจุริต  มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่นตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้างต้น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตข้ึน  เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ3 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพ้ืนที่ 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนในพ้ืนที่ 
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ข้ันตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการต่อต้านการทุจริต  
อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ข้ันตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
 ข้ันตอนที่ 3 รณรงค์เผยแพร่ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยแกนน าของสภาเด็กและเยาวชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอรร์ัปชั่นที่น ามาเผยแพร่ 
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1.3.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าเกษม 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจ
แต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง 
ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เทศบาลต าบลท่าเกษม  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลท่าเกษม  (กิจกรรมสายใย
ครอบครัวเกษตรพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน และเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทย  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึน  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
4. เป้ำหมำย  
  เชิงปริมำณ  
  เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 60 คน  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเกษม  
  เชิงคุณภำพ  
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใชช้ีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน และรู้จักอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
  5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 15,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอรร์ัปชั่นที่น ามาเผยแพร่  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพือ่ป้องกันกำรทุจริต 

2.1.1  แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้ริหารเทศบาลต าบลท่าเกษม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบนัที่ใช้
อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีสู่งข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ 
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน 
อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางทีค่นท างานในท้องถ่ินจะใช่อ านาจให้ออก
นอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดังน้ัน จึงมคีวามจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  



28 
 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 ปี  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ .ศ.2565  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
10.1 ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้  
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้  
  - ล าดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.2.1 มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าท่ีในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ี
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตเตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแ้ก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมี
กฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่
มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลดัเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบติังานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหง้านการเงินและบัญชี 
กองคลงั เทศบาลต าบลท่าเกษม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญช ีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ  
หนังสือที่เกี่ยวข้อง  
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    เทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
  กองคลงั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม  
งบประมาณท่ีต้ังไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลงั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญช ีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง  
การที่เกี่ยวข้อง  
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน  
ทิศทางเดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุ่มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจ านวน  
งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาป ี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลงั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพ  
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกลา่วอย่างต่อเน่ือง
ทุกปีน้ัน  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท าโครงการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานหรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รบับริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทางานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่าเกษม  
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ  
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องน้ันโดยตรง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรงุ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรงุ  
การปฏิบัติราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ  
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมคีวามกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี  
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงข้ึน 
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2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มี
อ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบรหิารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพ่ือ  
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการ
ที่จะด าเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 
ดังน้ัน การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ี
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้ำหมำย  
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สัง่การ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บรหิาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส่วนราชการทุกส่วน ในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช
หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกจิพอเพียงอีกครั้ง การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถ
ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบรโิภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบิัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความส าเร็จ
ให้แก่เกษตรกรรายอื่น  
4. สถำนที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
  5.2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละชุมชน  
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
  5.4 ประชาสัมพันธ์  
  5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
      ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  
7. งบประมำณด ำเนินกำร  
  5,000.- 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  
    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 
9. ตัวชี้วัด  
  9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมไมน้่อยกว่าร้อยละ 80  
  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
10. ผลลัพธ ์ 
  10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
  10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิศนูย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลท่าเกษมได้  
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหวำ่งบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจรงิของการทจุริตที่เกิดข้ึน
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนาไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังน้ัน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท า
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มคีวามโปรง่ใส มีคุณธรรม  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกสานัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  



38 

2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพือ่กำรตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้ให้อ านาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองคก์รอิสระเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม ่หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ 
อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าท่ีส าคัญดังน้ัน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  
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2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำทีท่ี่รับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลท่าเกษม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ข้ึน เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจง้เรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ตาม
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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2.5.4 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำทีท่ี่รับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ                                                                          
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  สืบเน่ืองจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคล ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าเกษม ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มสี่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทาง
หน่ึงด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเกษม  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้ำหมำย  
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลท่าเกษม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร     
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร       

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าท่ี  
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มติท่ีิ 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยวำ่ด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรงุศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียก
สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยมี งานประชาสัมพันธ์ (ธุรการ) เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลท่าเกษม)  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
  6.4 มีการจัดประชุมใหค้วามรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  10,000.- 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานธุรการ  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
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3.1.2  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  ดังน้ันเพ่ือสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลท่าเกษม เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ       ที่
ก าหนด  
  2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่า

เกษม ต่อสาธารณชน การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลังการบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลางแผนพัฒนาท้องถ่ินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนการด าเนินงานข้อมูลรายรับและ
รายจ่ายงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ินรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปรีายงานผลคะแนน
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ  
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง    ต่อ
สาธารณชน 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถ่ิน  
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3.1.3 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำร
ค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้   
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
ดังน้ัน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป ี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัด  
แถลงข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
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3.2.1   มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน  
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรงุแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าเกษม ประจ าป ี
พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป   เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้
จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน  
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล  
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการรวมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหา   
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
  6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางทีก่ าหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
  6.8 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณารา่งแผนชุมชน จานวน 5 ชุมชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม   
8. งบประมาณด าเนินการ  
  30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน  
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
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  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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3.2.2 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถ่ิน    
1. ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเกษม  
2. หลักกำรและเหตุผล  
เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงมีการ
จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท า
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  
4. เป้ำหมำย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการ
ปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สรา้งความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได้  
5. วิธีดำเนินกำร  
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผูร้้องทราบ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง  
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังน้ี  
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-492470  ทางโทรสารหมายเลข 037-492470   
6.3 ทางเฟสบุ๊ค 
6.4 ทางไปรษณีย์  
7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.3  3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ 
และผลกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรยีนของ
ประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรง่ใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพ่ือก ากับติดตาม
ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรยีนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มคีวามรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และการ
แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม เพ่ือก ากับติดตามการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ช่องทางการรอ้งเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 
15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผูร้้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า    
ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ทุกหน่วยรับทราบ 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
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 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอนเรื่อง
ร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
รูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าเกษม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลท่าเกษม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าเกษม ข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลกัการพัฒนาท่ี
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปรง่ใส และสุจรติ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม    
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม บางต าแหน่งเป็นผู้แทนภาคประชาคม มีวาระการดารง
ต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 )  
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลท่าเกษม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม และร่างแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าเกษม เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม ด้วยความถูกต้อง โปรง่ใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกับเทศบาลต าบลท่าเกษม 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริม
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ   การป้องกันการทุจริตใน เทศบาลต าบล
ท่าเกษม น่ันคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  
ตัวแทนชุมชนทั้ง 5 ชุมชน  
5. วิธีการด าเนินการ  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลท่าเกษม แข็งขัน  
ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) 
ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลต าบลท่าเกษม ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ 
จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลงั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ท้องถ่ินของตนเอง  
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
1.ชื่อโครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
2. หลักการและเหตุผล  
ประชาคม การก่อรูปของกลุ่มที่จากฝ่ายต่างๆ ในพ้ืนที่โดยไม่แบ่งแยกแต่อาศัยการร่วมไม้ร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ของพ้ืนที่โดยส่วน
ร่วม ซึ่งที่ผ่านมา “ประชาคม” ในประเทศไทยที่เกิดข้ึนเอง โดยธรรมชาติก็มีอยู่บ้างแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับหน่ึงและการ
กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามหากจะรอให้มี “ประชาคม” ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติดังกล่าวแล้วเต็มที่ประเทศ
ไทย คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในขณะที่ทางภาคราชการเองก็ยังถูกมองว่ามีการทางานในรูปแบบเดิม คือ ไม่ได้ฟังเสียง
สะท้อนจากประชาชนเท่าใดนัก ในเวลาเดียวกันประชาชนจ านวนไม่น้อยก็ยังไม่ต่ืนตัวพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า โดยจัด
ให้มีเวทีกลางของประชาคมเพ่ือเป็นจุดเริ่ม และแรงกระตุ้นและอานวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะกัน เพ่ือร่วม
เสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งบางส่วนอาจร่วมมือกันช่วยตัวเองได้ที่เหลือก็เสนอให้ส่วนราชการรับไป
ด าเนินการแก้ไขในปัจจุบันชุมชน จะมีกลุ่มที่ทางราชการจัดต้ังเป็นกลุ่มย่อมๆ อยู่แล้วหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสภา
เด็กและเยาวชน กลุ่มอสม.ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มจะมาช่วยกันคิด และแก้ไขปัญหาส าคัญของพ้ืนที่น้ันได้ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ทางสังคม ภัยพิบัติ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเวทีกลางส าหรับการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไข ปัญหาส่วนร่วมประชาคมหรือเวทีกลาง ตามแนวความคิดน้ีถึงแม้จะถูกมองว่าไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าเวทีน้ี
สามารถก าหนดผู้เข้าร่วมให้ตรงกับกลุ่มที่มีบทบาทในชุมชนแล้ว เวทีน้ีในชั้นต้นจะเป็นเวทีที่เราสามารถก าหนดให้ส่วนราชการไป
ฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการก่อนที่จะมีการปฏิบัติจัดท าโครงการ ซึง่ย่อมดีกว่าระบบปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยมกีารรับฟัง
ชาวบ้านอย่างจริงจังนัก และถ้าสามารถประคับประคองการด าเนินงานของประชาชนให้ดีตามข้ันตอนที่จะได้กล่าวต่อไป เวทีน้ีก็จะ
มีความย่ังยืนต่อไปได้ ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้มีการประชมุประชาคมที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นรากฐาน
ส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนา
ประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังน้ันจึงควรน าหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และกระแสการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
สังคมโลกกาลงัให้ความสนใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
การปกครองโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนที่ทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง  
 
3. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
4.2 เพ่ือนาวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวัน  
4.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล  
4.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  
จัดกระบวนการเรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองให้กับประชนกลุ่มเป้าหมายใน เทศบาลต าบลท่าเกษม จานวน 
100 คน  
4.2 เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักหลักการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองและมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 



53 
5. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย  เป้าหมาย  
(คน)  

พ้ืนที่
ด าเนินการ  

ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท)  

1.วางแผนการ
จัด  
2.จัดกิจกรรม
ตามโครงการ  
3.นิเทศ/
ติดตาม/
ประเมินผล  
4. รายงานผล  

1 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
2 เพ่ือนาวิธีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจาวัน  
3 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
เทศบาล  
4 เพ่ือส่งเสริมบทบาท
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

-ผู้ด้อยและขาด
โอกาสทาง
การศึกษา  
-ประชากรวัย
แรงงาน  
-ประชาชนกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ  

100 คน ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลท่า
เกษม  

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

30,000 
บาท  

  
6. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
6.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put)  
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองและมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come)  
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตดี และชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึน 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
10.1 ติดตาม/ประเมินผล  
10.2 รายงานสรุปผล  
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับ
ตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกป ี 
3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมหีนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 
และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทารายงานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสนิใจ
เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏบิัติงานและการ
จัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรม
การควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับ
มาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง 
การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงาน
เป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจ ุแต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังการโอน ย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย  
- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลต าบลท่า
เกษม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบ
ข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง  
- การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน                                                                                                                                         
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลต าบลท่าเกษม จะออกค าสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลท่าเกษม รับมติ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่ง เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการ
ประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสมัพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม   
- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความ
โปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรม
ได้  
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- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลท่าเกษม จะออกค าสัง่แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบล
ท่าเกษม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด)  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้
ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บคุลากรทราบ  
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
- นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการ
ติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจ ุการโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปดิเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ทางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสัง่การ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางาน
ต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แกj
ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลงัเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรร์ัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลงัที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม ภายในเก้าสิบวันนับแต้วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลงัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้บริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ 
กรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไวhในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีที่ตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ทาหน้าท่ีแล้ว อาจทาให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ เทศบาลต าบลท่าเกษม  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมคีวามรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บรหิารอนุมัติ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
5,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
10. ผลลัพธ์  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาด
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่าน้ัน 
หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ         
ถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการสง่เสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเน้ือหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับภารกจิและการจัดบริการให้แก่ชมุชนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างย่ิง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหน่ึงที่เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิก
สภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหก้ับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและ
อ านาจหน้าท่ี  
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  จ านวน 10 คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
ทั้งในเทศบาลต าบลท่าเกษม   และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม และหน่วยงาน  
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาล
ต าบลท่าเกษม  
6.4 งานการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงานเสนอนายกเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ  
50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สานักงานปลัด เทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี  
10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 10 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
กระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอรร์ัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค ์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลท่าเกษม  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดาเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้  
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล  
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจรงิจังและต่อเน่ือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
ร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดต้ังคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้
บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน 
กิจกรรมในการบรูณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม 
...................................... 

 ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี( พ.ศ.2561 – 2564) โดยมี
วัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม และให้มี
การพัฒนาระบบ และกลไกลการตรวจสอบ ควบคุมการใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนกังานเทศบาล 
ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาล และได้มีการประกาศใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์  2561 นั้น 

 ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนแผนงานและให้สอดคล้องกับ
ห้องระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบ
ระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตท่ีจะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

 เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ.2561 – 
2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2564 
 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 



 

 
ค าส่ังเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ท่ี 053 /๒๕61 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
------------------------------------------------------ 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 
  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต” ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลท่าเกษม  จึงก าหนดให้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2562 –2564) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเกษม ต่อไปเพื่อให้เกิดการบูรณา 
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ในการนี ้เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงมีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาล
ต าบลท่าเกษม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม     ประธานคณะท างาน 
  2. ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม   รองประธานคณะท างาน 
  3. ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม    คณะท างาน 



  4. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
  6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  คณะท างาน 
  7. รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม    คณะท างาน/เลขานุการ 
  8. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  28   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 
 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 


