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ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3ปี (พ.ศ.2562–2564) 

******************************** 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลต าบลท่าเกษม ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 
ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยาย
ผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาล
ต าบลท่าเกษม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3ปี (พ.ศ.2562–2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญต่อไปจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่า
เกษม  3ปี (พ.ศ.2562–2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน  

ประกาศ ณ วันที่ 28   เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ.  2561 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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ค าน า 
 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาล
ต าบลท่าเกษม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2562–2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อไป  

 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
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บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลท่าเกษม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกดิการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน 
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 1 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี 
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฎิบัติ หรือ ละเว้นการ
ปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่นั้น  หรื อใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  การทุจริตต่อหน้าที่  
การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 

สาเหตุที่มีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  

   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
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2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการป้องกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  

ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบคุคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  
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3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มข้ึนในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
4.4   ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 

2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  ล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index –CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 –
2558 อยู่ที่ 35 -38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100   โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 
2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการ
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ทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือ
ของทกุภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
 

วิสัยทัศน์  
“เทศบาลต าบลท่าเกษม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลท่าเกษม  
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-

2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562)ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการท างาน 
ตรวจสอบได้และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

 
พันธกิจ ( Mission ) “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค

ส่วนแบบบูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 
 
ค าอธิบายพันธกิจ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบบูรณาการทั้ง

ระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่
พ้ืนฐานของความคิดท่ีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การท า
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งานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และมีกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564 
 
 
 3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิน่  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการ
ป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564   

  
  

หมายเหต ุ

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านัก
และความตระหนักแก่
บุคคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ าของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
1.3 การสร้างจิตส านก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.1.1โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมภบิาล   
1.1.2 มาตรการส่งเสรมิการปฏิบตัิงานตามประมวลจรยิธรรมของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
1.1.3.โครงการอบรมด้านวินยั จริยธรรม คุณธรรม 
1.1.4.กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกบัการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
1.2.1 โครงการคืนท่าเกษมใหค้นท่าเกษม  จัดกิจกรรมจิตอาสา 
รณรงค์ท าความสะอาด ปรับภูมิทศัน์ท้องถิ่นน่าอยู่ 
1.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี
1.2.3 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายไดต้ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.1 โครงการเพียงพอดี (สมุนไพร) 
1.3.2  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
1.3.3 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
ท่าเกษม 
1.3.4 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง 
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มิติท่ี  1 รวม จ านวน 8  โครงการ 1 มาตรการ 1 กิจกรรม 210,000 185,000 50,000  
 

 
 

ส่วนที่ 2 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

 2.1.1กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

- 
 
 

- -  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2.2.3  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพัสดุ” 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

2.3 มาตรการการใช้ดลุย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 
 

- 
- 
 
 

- 
- 

- 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 กิจกรรมเชดิชูเกียรติแก่หนว่ยงานและบุคคลที่ประพฤติดีเป็น
ต้นแบบ  

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

- 
5,000 

 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” ด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ 
2.5.2  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
2.5.4  มาตรการ “ด าเนินการเกีย่วกับเรืองร้องเรียน กรณมีี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่า
เกษม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
 

    

มิติที่ 2 รวม  จ านวน 6 กิจกรรม   5 มาตรการ 10,000 10,000 5,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563   ปี 2564   

  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลท่า
เกษม 
3.1.2 มาตรการก ากับตดิตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าเกษม 
3.1.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรด้านการเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 

 
 

 80,000 
 
- 
 

20,000 
   
   

50,000 
 
- 
 

20,000 

  
 

  

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ท่าเกษม 
3.2.2 มาตรการการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล
ท่าเกษม  
3.2.3 มาตรการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000 
 
- 
 
- 

 

30,000 
 
- 
 
- 
  

10,000 
 
- 
 
- 

   

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามกฎหมายจัดตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี 
3.3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชด าร ิ

- 
 
- 
 

10,000 
 
- 

- 
 
- 
 

10,000 
 

10,000 

- 
 
- 
 
- 
 

20,000 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน 5 โครงการ 5 มาตรการ 80,000 150,000 100,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564   

  
หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฎิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

 4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
4.1.3 มาตรการตรวจสอบภายใน 
  

- 
- 
-  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

  
 

  4.2 การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกบัการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย   
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
  
 

- 
 
- 
 
  
 

 - 
 
- 
 
  

- 
 
- 
 
  

 

4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาขิก 
ข้าราชการพนักงาน และผู้น าชุมชน  
 

200,000 
 

500,000 
 

500,000   
 

 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบุรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 มาตรการสร้างเครือข่ายเฝา้ระวังการต่อต้านการทุจริต  - - -  

มิติที่ 4 รวม จ านวน 1 โครงการ   4 มาตรการ  2 กิจกรรม 200,000 500,000 500,000  
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 ส่วนที่  3 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. หลักการและเหตุผล หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ า เป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลีย่นแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลัก
ของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
ส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาล  
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ น าไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 

ส่วนที่  3 
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 5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม    
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

ใช้งบประมาณ จ านวน 20,000  บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านกัปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมชิอบ 

(Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า ไป 

ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดป้ระกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม พ.ศ. 2561  โดยก าหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผดิทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้วเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 11  
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยดึมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สจุริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏบิัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมคีุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหนง่หน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเกษม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรม จรยิธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอื
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการทีส่ร้างความโปร่งใส มมีาตรฐานในการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย  
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบัประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เปดิเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มสี่วนร่วม
รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8)  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
งานการเจ้าหน้าท่ี สานักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล  
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1  ชื่อโครงการ 
 โครงการ “อบรมด้านวินัย และคณุธรรม  จริยธรรม” 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิ วัตน์  มี
รากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบ
ดูแล  จัดการ  ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้าง
จิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรม
ค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้าน
วินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   
และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  30  คน 
 -  ผลการเรียนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้ารว่มการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 ขั้นตอนท่ี 3 เตรยีมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 20,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลดั  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลีย่ 
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.1.4 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นวาระแห่งชาต ิและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยดึหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
เสรมิสร้างระบบคณุธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครอบคลมุประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนิน
การเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถงึการให้ความรูต้ามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเ้ป็นกลไกส าคญัที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลท่าเกษม  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัตตินในการร่วมกันรณรงคส์ร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อผลติคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน น าไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักปลดัเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1  ชื่อโครงการ  โครงการคืนท่าเกษมให้คนท่าเกษม 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เข้าใจต่อกฎหมาย  ข้อบังคับท้องถิ่นว่าอะไรท าได้อะไรท าไม่ได้ หรือรู้เข้าใจ
แต่เพิกเฉย มีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น รุกล้ าที่สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคารพสิทธิ์ผู้อื่น และไม่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
          เทศบาลต าบลท่าเกษม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อบังคับให้
ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนผู้กระท าความผิดให้แก้ไข   หรือขจัดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระท าผิด ซึ่งไม่เช่ือฟังค าตักเตือน จึงได้จัดท า “โครงการคืนท่าเกษมให้คนท่า
เกษม” โดยจะร่วมมือกัน 
-    รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ “หน้าบ้าน น่ามอง” 
-    จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ จัดระเบียบ รถเข็น หาบเร่  แผงลอย 
-    จัดระเบียบการก่อสร้างรุกล้ าที่สาธารณะ จัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ 
เพื่อน าความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนสู่สังคมคนท่าเกษมอีกครั้งหนึ่ง  
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้สามารถคืนพ้ืนท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  และข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น 
 3.3 เพื่อให้บา้นเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครั้งหน่ึง 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้นที่เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รณรงค์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ขั้นตอนท่ี 2 คณะท างานแตล่ะภารกิจลงพื้นที่จัดระเบียบ โดยหลักการมีส่วนร่วมและจติส านึกของประชาชน ด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองช่างโยธา เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  มีความรู้   ความเข้าใจ  กฎหมาย  และ
ข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น  บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครั้งหน่ึง 
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1.2.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการพัฒนารายได้  
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี5)  พ.ศ.2546 มาตรา  66  เทศบาลต าบลท่า
เกษมมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 เทศบาลต าบลท่าเกษม  เป็นเทศบาลต าบลที่มีพ้ืนท่ีอาณาเขตและสถานประกอบการที่จะต้องจัดเกบ็ภาษีบ ารุง 
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพัฒนารายได้ ให้มคีวามถูกต้องและเกดิความยตุิธรรม
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนยีมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผูเ้สียภาษ ี
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสยีภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพือ่ให้เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลกับประชาชน 
            3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลทา่เกษม 
            3.4 เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ท่ีดีต่อเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
 -  เก็บภาษีได้เพิม่ขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รณรงค์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ขั้นตอนท่ี 2 คณะท างานแตล่ะภารกิจลงพื้นที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสยีภาษตีามก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 40,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสนใจหันมาช าระภาษีมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลต าบลท่าเกษม กับประชาชนผู้เสียภาษี เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลต าบลท่าเกษม  ประชาชนเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
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1.2.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมท้ังได้พระราชทานแนว
ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานตา่งๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย
โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นใหผ้ลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดยีวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินด ีอยู่ด ีในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารจิึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผูย้ากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่
ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอยา่งแท้จริง โดยมีหลักการส าคญัคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น 
ประหยดั การพึ่งพาตนเอง ส่งเสรมิความรู ้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลติที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงจัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สรา้งรายได้โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิมาประยุกตเ์ผยแพร่ให้กับผู้มรีายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ  
3. วัตถุประสงค ์ 
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 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชาสมัพันธ์โครงการในกลุม่เป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการเพาะเชื้อเห็ดให้กับผูร้่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
6.4 ฝึกปฏิบตัิงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการท าเพาะเห็ด 
10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้ 
10.3 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ เข้าค่ายปฎิบัติธรรมเด็กและเยาวชน 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มี
เป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ดังนั้น  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพ้ืนท่ี โดยใช้แนวทางพุทธศาสนา 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยใช้
แนวทางพุทธศาสนา 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อตา้นการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการต่อต้านการทุจริต  อาทิ  
กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนท่ี 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดั  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่ 
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1.3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต่อต้านทจุริตคอรัปชั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มี
เป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ดังนั้น  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ3 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพ้ืนท่ี 
3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนในพ้ืนท่ี 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อตา้นการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการต่อต้านการทุจริต  อาทิ  
กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนท่ี 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 3 รณรงค์เผยแพร่ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยแกนน าของสภาเด็กและเยาวชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดั  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่ 
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1.3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าเกษม 

(กิจกรรม “สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลย ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา สนใจแต่วตัถุ
นิยม ไมรู่้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสยีต่ออนาคตของชาต ิดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง
อบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดลุทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยูร่่วมกับผู้อื่น รู้จักเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านกึรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคณุคา่ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็น
ไทย ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เทศบาลต าบลท่าเกษม  พิจารณาเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลท่าเกษม  (กิจกรรมสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) ขึ้น เพื่อ
ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างสมดลุ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดลอ้ม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เดก็และเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนนิชีวิตประจ าวันได ้ 
3.2 เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณคา่ของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 60 คน  จากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเกษม  
เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกดิความตระหนกัรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน และรูจ้ักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ  
6. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดั  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

2.1.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูร้ิหารเทศบาลต าบลท่าเกษม”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่
เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2561 จนถึงป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสังคมมติิ
ใหม่ท่ีประชาชนไมเ่พิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความรว่มมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิศ์รีและเกียรตภิูมิในด้านความโปร่งใสทดัเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวสิัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจรติ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดร้ับการ
ประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดบั
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤตมิชิอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร ์ดังนี ้ 
ยุทธศาสตร ์ที ่1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  
ยุทธศาสตร ์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร ์ที ่3 สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร ์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร ์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร ์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจัดระเบยีบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบรกิารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยัง่ยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรือ่งที่มีค าครหา ที่ได้สรา้งความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้า
นาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตยส์ุจรติ ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับท างานในหน่วยงานราชการอื่นไดเ้ช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปไดสู้งที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช่อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีไดไ้มม่าก
เท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมลูค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธลุีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเหน็ชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปอ้งกัน
การทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ ์ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปอ้งกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้  

- ล าดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมหีน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผูบ้ริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมตั ิอนุญาต ไปยงัหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤตมิิชอบในการปฏิบตัิราชการของเจ้าหนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา้ย ที่ก าหนดให้การปฏิบตัิงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มขีั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบรหิารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตร ีมีอ านาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 
48 สัตเตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตร ีควบคุมและรับผดิชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจา้งของเทศบาล มาตรา 48 วีสต ินายกเทศมนตรมีีอ านาจมอบหมายการปฏิบัตริาชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏบิัติราชการของนายกเทศมนตรไีด้ มาตรา 48 เอกูนวีสต ิก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ีและรับผิดชอบควบคมุดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามทีน่ายกเทศมนตร ีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี
มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตร ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลดัเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล
มอบหมายใหร้องปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าสว่นราชการ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ  
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  



 

 

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลท่าเกษม หน้า 34 

 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกีย่วข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับด ี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพื่อให้การบันทึกบัญช ีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้งานการเงินและบัญชี กองคลัง 
เทศบาลต าบลท่าเกษม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิท าให้เกิดความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบญัชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ  
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง  

3.2 เพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏบิัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  เทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคมุเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม  
งบประมาณที่ตั้งไว ้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง  
การที่เกี่ยวข้อง  
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน  
ทิศทางเดียวกัน  
10.3 เกิดความคุ่มค่าและมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานดา้นจัดซื้อจัดจา้ง  
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านพสัดุ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมลูในการจดัซื้อจัดจ้าง  
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจ านวน  

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างประจาป ี 
6.6 รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมลูในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมลูในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกดิ  

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องคก์ร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจดัให้มีการรบัฟังและส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรงุการบริหารงานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสดุ ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มี
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ี และไดด้ าเนินการตามโครงการดังกลา่วอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพื่อให้
การประเมินบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไมต่่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปน็ส าคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคดิเห็นของประชาชนผูร้ับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการปฏิบัต ิ 

ราชการใดๆ ไปสูผู่้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผดิชอบในการดาเนนิการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลาใน

การให้บริการทีส่ามารถปฏิบตัิได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรือ่งใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตดัสินใจเกีย่วกับการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัตริาชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี  
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจใหร้องนายกเทศมนตร ีหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรยีนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง  
การปฏิบัตริาชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลทา่เกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมคีวามพึงพอใจในการ  

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงาน  
10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนม ี 
ความศรัทธาต่อคณะผู้บรหิารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหผู้้ใต้บังคับบัญชาในการบรหิารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพือ่  
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัต ิความรู ้ความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างด ีด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทนัต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกจิแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผูร้ับผดิชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามที ่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ  
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บรหิาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย

ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกส่วน ในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกดิความคล้องตวัและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 11.20 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 
5 ชุมชน   มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,579 คน ครัวเรือนจานวน 21,481 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม 2560) ในการ
บริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนางานและแกไ้ขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้จดัตั้งชุมชนไว้แล้ว จานวน 5 ชุมชน เพื่อให ้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชน โดยใช้หลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) 
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบญัญัติใหเ้ป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าท่ีในการประสานงานกับเทศบาลและ
หน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดแูลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในแต่ละชุมชนตา่งอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมไ่ดร้ับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้ที่มีความ
ซื่อสัตย ์สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงไดจ้ัดให้มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏบิัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการชุมชนมาด้วยด ีจน
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัตตินเป็นประโยชน์ต่อสังคมให ้มีขวัญและก าลังใจ  
4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 5 ชุมชน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
6.2 จัดท าประกาศเกียรติคณุ  
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 5,000.- 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์ 
10.1 ผลผลิต  
- คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ 4 ปี ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรตไิม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
10.2 ผลลัพธ ์ 
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับด ี 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่๙ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตร
ในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้ง
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมา
ท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรัว้กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบา้นน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรอืนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วย เทศบาล
ต าบลท่าเกษม จึงได้จดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความส าเร็จให้แก่
เกษตรกรรายอื่น  
4. สถานที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
5.2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงโครงการและคดัเลือกตัวแทนเกษตรกรในแตล่ะชุมชน  
5.3 มอบใบประกาศนยีบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนยเ์รียนรู้ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5.4 ประชาสมัพันธ์  
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ  
5,000.- 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเกษม 

9. ตัวชี้วัด  
9.1 ตัวช้ีวัดที ่1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9.2 ตัวช้ีวัดที ่2 มีวิทยากรประจาศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์

เรียนรูเ้กษตรผสมผสาน  
10. ผลลัพธ ์ 
10.1 เกษตรกรทีผ่่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าร ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน า
กลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรยีนรู้มชีีวิตของต าบลท่าเกษมได ้ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการกิจการบา้นเมืองที่ดี  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตทีเ่กิดขึ้นภายใน
หน่วยงานของภาครัฐ สาเหตสุ่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวฒันธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ทีเ่อื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลีย่น
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรบัได้ของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสรา้งความ
ตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิง่ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกดิความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุจริตและปฏเิสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบตั ิ 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต ตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสมัพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบตั ิ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสานัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเกษม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคก์รอสิระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมปีระสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอสิระเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบยีบข้อบังคับหรือไม ่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระทีม่หีน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระ  
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก ่ระบบ
อินเตอร์เนต็ ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรบัเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลท่าเกษม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจดัการใน
กรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบตัิให้เป็นแนวทางเดียวกนั  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อจัดให้มีเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรยีนต่างๆ  
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติเป็นไปตามขั้นตอนการปฏบิัติงาน

ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรยีนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ผู้รับบริการ ผู้มี

ส่วนไดเ้สียคู่สญัญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลดั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรยีนของเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏบิัติงานท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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2.5.4 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ                                                                          
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิ
ชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกัน้มิให้เกิดการทุจริตประพฤตมิิชอบได ้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดใหม้ีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จดัทามาตรการการดาเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมบีุคคล 
ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนหรือผูม้ีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรยีนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจรติหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าท่ีกระทาการทุจรติหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อสร้างจติส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเกษม  ยึดมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน  
เทศบาลต าบลท่าเกษม พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนทีด่ าเนินการ  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมลูและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจรติ
และประพฤติมิชอบหรือไม ่ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณมีีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมลูเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียน

ให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุม้ครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ      ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
ผลลัพธ ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝา้ระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าท่ี  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
                                                                                                                                                    
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขัน้ตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญตัิให้หน่วยงานของรฐัต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีที่
จัดเก็บรวบรวมข้อมลูข่าวสารและให้บริการ ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลท่า
เกษม จึงได้ให้มสีถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึง่ได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยม ีงานประชาสัมพันธ ์(ธุรการ) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด ้เพื่อประชาชนจะไดส้ามารถรับรู้สทิธิและหน้าท่ีของตนอย่างเตม็ที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
3.2 เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 1 แห่ง  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลท่าเกษม)  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 มีการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมลู  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจดัวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัด ุการ

ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

6.4 มีการจดัประชุมให้ความรู้แกบุ่คลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอรเ์น็ตสาหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
6.7 มีการจดัเก็บสถติิผูม้ารับบริการและสรปุผลเสนอผู้บรหิาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000.- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานธุรการ  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
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3.1.2  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าเกษม ได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อก ากับให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก ากบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ       ที่
ก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลท่าเกษม  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล

ท่าเกษม ต่อสาธารณชน  
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ  
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง    ต่อ

สาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง     ส่วน

ท้องถิ่น  
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3.1.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสด ุการค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเกษม”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย ได้แก ่หน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ทาการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมลูทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน ์วิทยุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหนา้ที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์  
เคลื่อนที ่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการประจาและให ้ 
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด  
แถลงข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
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3.2.1   มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบรูณาการกระบวนการท างานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัตซิึ่งเป็นกลไกส าคญัในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดด้ าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมจดัท าแผนพัฒนาสี่ป ีประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าเกษม ประจ าปี พ.ศ. 
2562 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจไุว้ในร่างเทศบญัญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป   เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้จดัให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานท่ีเปน็มาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้นาชุมชน  
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล  
3.4 เพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ รวมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานชุมชน และจดัให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใหไ้ด้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจไุว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ  
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 5 ชุมชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม   

8. งบประมาณด าเนินการ  
30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ี  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
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5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3.2.2 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น     
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเกษม  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายใหม้ีการบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางท่ีจะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงมีการจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมลูใน
การท าแผนงานโครงการแกไ้ขปัญหาต่อไป  

3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข ์จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มสี่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดย

การปฏิบัตริาชการต้องสามารถใหบ้ริการได้อย่างมีคณุภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกต่างกันได้อยา่งเหมาะสมและมีการจัดเตรยีมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นตามมา
ได ้ 
5. วิธีดาเนินการ  

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บรหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเปน็และเร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบตัิงานให้ผู้ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจนัทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง  

ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี ้ 
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-492470  ทางโทรสารหมายเลข 037-492470   
6.3 ทางเฟสบุ๊ค 
6.4 ทางไปรษณยี ์ 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดอืน ท าให้เห็นว่าประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่อง

ดูแลสังคมและการอยูร่่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.3  3.2.3 มีรายงานหรือแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้ง
ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อก ากับติดตามการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 
วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า    ผล
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
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 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ทุกหน่วยรับทราบ 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลท่าเกษม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาล
ต าบลท่าเกษม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจดัท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา
ที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม    
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม บางต าแหน่งเป็นผู้แทนภาคประชาคม มีวาระการดารงต าแหน่ง 
2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกลา่วมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เปน็ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 
7(2) และข้อ 9 )  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลต าบลท่าเกษม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่าง
หรือจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม และร่างแผนพัฒนา เทศบาลต าบลทา่เกษม เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเกษม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจรติ และให้ความส าคัญในการตอ่ต้านการทุจรติ  
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามทีเ่ทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจดัซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขันกับมาตรการการป้องกัน
การทุจริตในเทศบาลต าบลท่าเกษม 
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกับเทศบาลต าบลท่าเกษม 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดใหภ้าคประชาชนและ ส่งเสรมิ
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ   การป้องกันการทุจริตใน เทศบาลต าบลท่า
เกษม นั่นคือได้ท าหน้าท่ีอยา่งถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนทั้ง 5 ชุมชน  
5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลท่าเกษม แขง็ขัน  
ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสงัคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลท่าเกษม ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสด ุเช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสด ุเพื่อเรียนรูท้ าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ

หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
1.ช่ือโครงการ เสรมิสร้างประชาธปิไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2. หลักการและเหตุผล  

ประชาคม การก่อรูปของกลุ่มที่จากฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่โดยไม่แบ่งแยกแต่อาศัยการร่วมไม้ร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ของพื้นที่โดย
ส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมา “ประชาคม” ในประเทศไทยท่ีเกดิขึ้นเอง โดยธรรมชาติกม็ีอยู่บ้างแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งและการ
กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามหากจะรอให้มี “ประชาคม” ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดังกล่าวแล้วเตม็ที่ประเทศไทย 
คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในขณะที่ทางภาคราชการเองก็ยังถูกมองว่ามีการทางานในรูปแบบเดมิ คือ ไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนเท่าใดนัก ในเวลาเดียวกันประชาชนจ านวนไม่น้อยกย็ังไม่ตื่นตัวพอท่ีจะเข้ามามสี่วนร่วมคดิ ร่วมท า โดยจัดให้มเีวทีกลางของ
ประชาคมเพื่อเป็นจุดเริ่ม และแรงกระตุ้นและอานวยความสะดวก ให้ประชาชนไดม้ีโอกาสพบปะกัน เพื่อร่วมเสนอปญัหาและความ
ต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึง่บางส่วนอาจร่วมมือกันช่วยตัวเองได้ที่เหลือก็เสนอให้ส่วนราชการรบัไปด าเนินการแกไ้ขในปัจจุบัน
ชุมชน จะมีกลุ่มที่ทางราชการจัดตัง้เป็นกลุ่มย่อมๆ อยู่แล้วหลายกลุม่ อาทิเช่น กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุม่อสม.ฯลฯ 
โดยแตล่ะกลุ่มจะมาช่วยกันคิด และแก้ไขปัญหาส าคญัของพื้นที่น้ันได้ เช่น ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาทางสังคม ภัยพิบัติ ฯลฯ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเวทีกลางส าหรับการแสดงความคดิเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาส่วนร่วมประชาคมหรือ
เวทีกลาง ตามแนวความคิดนี้ถึงแม้จะถูกมองว่าไม่ไดเ้กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถา้เวทีน้ีสามารถก าหนดผู้เข้าร่วมให้ตรงกับกลุ่มทีม่ี
บทบาทในชุมชนแล้ว เวทีนี้ในช้ันต้นจะเป็นเวทีท่ีเราสามารถก าหนดให้ส่วนราชการไปฟังความคดิเหน็ ปัญหาความต้องการก่อนที่จะมี
การปฏิบัตจิัดท าโครงการ ซึ่งย่อมดีกว่าระบบปจัจุบันท่ียังไมค่่อยมีการรับฟังชาวบ้านอย่างจริงจังนัก และถ้าสามารถประคับประคอง
การด าเนินงานของประชาชนให้ดตีามขั้นตอนท่ีจะได้กล่าวต่อไป เวทีน้ีก็จะมีความยั่งยืนต่อไปได้ ดังนัน้จึงควรส่งเสริมใหม้ีการประชุม
ประชาคมที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตย
ถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาท่ีประชาชน โดยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนดงันั้นจึงควรน าหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และน ามาเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ และกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริญกา้วหน้าของสังคมโลก ในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลีย่นแปลง
ไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกกาลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย สิทธิมนุษยชน การค้า
ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการปกครองโดยประชาชน และเพื่อประชาชนท่ีทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

 
3. วัตถุประสงค์  

4.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
4.2 เพื่อนาวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวัน  
4.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล  
4.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปรมิาณ  

จัดกระบวนการเรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองให้กับประชนกลุม่เป้าหมายใน  
เทศบาลต าบลท่าเกษม จานวน 100 คน  

4.2 เชิงคณุภาพ  
ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายได้เรียนรู้หลักหลักการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองและมีความรูค้วามสามารถในการ

บริหารจดัการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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5. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย  เป้าหมาย  

(คน)  
พื้นที่
ด าเนินการ  

ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท)  

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

1 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  
2 เพื่อนาวิธีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจาวัน  
3 เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
เทศบาล  
4 เพื่อส่งเสริมบทบาท
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

-ผู้ด้อยและขาด
โอกาสทาง
การศึกษา  
-ประชากรวัย
แรงงาน  
-ประชาชนกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ  

100 คน ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลท่า
เกษม  

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

30,000 
บาท  

  
6. ดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดผลผลติ (Out put)  
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักการดแูลสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองและมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจดัการชีวิตของ

ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Out come)  

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีคณุภาพชีวิตดี และชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

10.1 ตดิตาม/ประเมินผล  
10.2 รายงานสรุปผล  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคมุภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วย
รับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว ้รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสบิวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาล
ต าบลท่าเกษม จึงไดม้ีการจดัท าและรายงานการควบคมุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี 
3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 

ก าหนด  
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ 

ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุม

ภายใน ตามระเบยีบฯ ข้อ 6 ระดบัองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานใหผู้้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลดั เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบตัิงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคมุภายใน  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท า
ให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนด
ขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัด
งานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  โดยกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง 
การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของ
งานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอ้บังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบรหิารงานบุคคลโดยยึดมัน่ในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจ ุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดอืน โดยถือปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร่งครดั เพื่อให้การบรหิารงานบคุคลของเทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  

6. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจแุต่งตั้งได้มกีารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง  
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- มีการติดประกาศประชาสมัพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอน
การด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน                                                                                                                                         
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตัง้เทศบาลต าบลท่าเกษม จะออกค าสั่งแต่งตั้งไดต้้องไม่ก่อนวันท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม รับมต ิ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครดั  
- มีการแจ้งผู้ที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการ
ประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บา้น และมีการประชาสัมพันธล์งในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม   
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
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- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหนง่ เทศบาลต าบลท่าเกษม จะออกค าสั่งแต่งตั้งไดต้้องไม่ก่อนวันท่ีเทศบาลต าบลท่า
เกษม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด)  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้
ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครดั  
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑห์รือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บคุลากรทราบ  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม  
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏบิัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม  
- นายกเทศมนตรตี าบลท่าเกษม ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติด
ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจ ุการโอน ย้าย ของเทศบาลต าบล
ท่าเกษม  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกดิขึ้นดังกล่าวได้ทางานขององค์กรให้
มีความโปร่งใส สามารถเปดิเผยขอ้มูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรีวิธีการทา
งานต้องอยูใ่นกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แกj
ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบตัิเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน การบริหารการเงินการคลังเกดิความโปร่งใสไม่เกิดการทุจรติคอรร์ัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผย
ข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่และเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จงึต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
สามารถเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงินการ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม ภายในเก้าสิบวันนับแต้วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนนิงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลังเทศบาลต าบลท่าเกษม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้บรกิาร  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจรับพัสด ุการตรวจการจ้างและการควบคมุงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มคีวามส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งใหท้ าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ 
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไวhในสัญญาเป็นอย่างด ีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัตไิม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผดิชอบตามอ านาจหน้าท่ีที่ตนเองไดร้ับการแต่งตัง้ให้ทาหน้าท่ีแล้ว อาจทาให้เกิด
ความเสยีหายต่อทางราชการได ้เทศบาลต าบลท่าเกษม  เห็นถึงความส าคญัของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจา้ง ประกอบกับได้
มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจา้ง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จดัโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้
ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู ้ความเขา้ใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจา้ง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมาย  

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอโครงการให้ผูบ้ริหารอนมุัต ิ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
5,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพัสด ุกองคลัง เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 

10. ผลลัพธ ์ 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบัผู้บริหารและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ         ถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเกษม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดว้ยเหตผุลดังกล่าวการ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้องสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการใหก้ารศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้มีการจัดส่งสมาชกิสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพฒันาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและ
อ านาจหน้าท่ี  

3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  จ านวน 10 คน  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
ทั้งในเทศบาลต าบลท่าเกษม   และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักสตูรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม และหน่วยงาน  

ภายนอก เพือ่เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสมัมนาแล้วแต่กรณี  
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนนิการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับ

การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ  
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผา่นการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผา่นนายก

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6.4 งานการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกเทศบาลต าบลท่า

เกษม ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สานักงานปลัด เทศบาลต าบลทา่เกษม  
10. ผลลัพธ ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ที ่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าเกษม จ านวน 10 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารดาเนินการเฝ้าระวังการทจุริต  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
กระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าใหป้ระชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค ์ 

สนับสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลท่าเกษม  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดาเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได ้ 
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับเทศบาล  
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้ านการทุจริต เพื่อร่วม
สร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในพื้นที่เทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้
บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน กิจกรรม
ในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

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



 

 

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลท่าเกษม หน้า 71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลท่าเกษม หน้า 72 

 

 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

................................................... 
    เทศบาลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อจ้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ    
  อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .ศ.
2546 เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือพึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

 ข้อ 1. เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่น ที่จะน าหน่วยงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม  มุ่งม่ันพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้  

2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความ สุจริต  
โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

(2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต 
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย  

(3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม  

(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม 
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ 
และมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
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(1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต 
โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 

(2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน  ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
อย่างเคร่งครัด 

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน ตาม 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบน 
    และ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  

2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง ปฏิบัติ  
ดังนี้  

(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อ
การ ทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและ  
    พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ ถูกต้อง 
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม  

(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
(4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
(5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  
 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและ

พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ 

ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ  ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์  เป็นต้น 
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(2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความ คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 

 จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   28    เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ.2561 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ที ่053 /๒๕61 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลท่าเกษม   
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

------------------------------------------------------ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” ดังนั้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลท่าเกษม  จึงก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2562 –2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเกษม ต่อไปเพ่ือให้เกิดการบูรณา การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ในการนี้ เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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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 านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะท างาน 
7. รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม    คณะท างาน/เลขานุการ 
8. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่………. 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ…....................................................................................................... 
 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต………………………………………………………………………………………. 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ………………………………………………………………………………………….. 
6. วิธีด าเนินการ…………………………………………………………………………………………….. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………….. 
8. งบประมาณด าเนินการ………………………………………………………………………………… 
9. ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………………………………………………….. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ…์…………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที่ 3 


