


 ค าน า 
    

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ

การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่

หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ

แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความรว่มมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคน ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการ

ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านยิมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่

สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง 

มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ  โดยทุกสว่นราชการและหน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลใน

การบรหิารงาน และสง่เสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ

ทุจรติได้ เพ่ือให้การด าเนนิการดังกล่าว บรรลุผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม   

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ปูองกันการทุจรติ (พ.ศ. ๑๕๖2 – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลโพทะเล ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลโพทะเล  ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็น

การถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช. คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้

ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดง

เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ปูองกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้

สอดคลอ้งกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีดว้ย 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

เทศบาลต าบลโพทะเล 
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 หน้า 
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บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจรติที่มีอยูใ่นองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจรติที่จะเกิดขึน้  

ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจรติ  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน

การทุจรติที่มีอยูใ่นปัจจุบันมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบัตทิ าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดยีวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจรติดา้นงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซือ้ จัดจ้าง และการเงินการคลัง สว่นใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจรติอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคสว่นต่างๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอทิธิพลทอ้งถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุป

ประเด็นได้   ดังนี้ 

  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ

ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหน่ึงที่ท าให้เกิดการทุจรติ 

 



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 2 

 
   ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า

ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า

พฤติกรรมการ ทุจรติมากย่ิงขึ้น  

  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจรติกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสทิธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 

บุคคลเหลา่นี้ 

  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนนิงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของ

การ ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้

สนิบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 

ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น

ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ

เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง

กลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึด

ผลประโยชน์ สว่นรวม  

 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มี

ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน

ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ

กฎหมายของบ้านเมือง 

 

๒.หลักการเหตุผล  

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความมั่นคงของชาติ 

เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจาก

เกิดขึน้ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอือ้ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ

ทุจรติตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งไดส้ง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ

ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการ
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ทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption 

Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 

2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 

168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ

มาเลเซีย และลา่สุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 

101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน

อยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว้ 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี

แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย

ทางดา้นพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 

หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ

ในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน

และมีอ านาจ คนไทยบางสว่น มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่

ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้

การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ไดก้ล่าวมา ข้างต้นไมส่ามารถท าได้อยา่งเต็มศักยภาพ ขาดความ

เข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิม

จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น

สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 

หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี

การรับรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ

ที่ระดับคะแนนจะ สูงขึน้ได้น้ัน การบรหิารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึน้ เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนนิงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

   



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 4 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจรติเชิงรุก        

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนนิการขับเคลื่อนดา้นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัต ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลโพทะเล จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ

บรหิาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ด าเนินการ

จัดท า แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจรติ เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนดา้นการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง

แท้จริง ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 

กันยายน 2565 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ปูองกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการ

ตรวจสอบการบริหาร และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการ

ขยายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีดว้ย 

 เทศบาลต าบลโพทะเล ได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจรติประพฤติมชิอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลโพทะเล  ใช้

เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโพทะเล  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ

ด าเนินการปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัตงิานให้เกิดความโปร่งใส มีประสทิธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม

ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

  เทศบาลต าบลโพทะเล เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถงึปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ

ด าเนินการเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and 
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Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความ

โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ

รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพทะเล ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

2. เพ่ือสง่เสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลโพทะเล ปฏิบัตริาชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือสง่เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมชิอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจรติ หรือการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. เพ่ือให้ทุกภาคสว่นรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจรติ โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดา้นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือสง่เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๔. เป้าหมาย  

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าของเทศบาลต าบลโพทะเล ตลอดจนประชาชน มี

จิตส านึกในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย 

2. เทศบาลต าบลโพทะเล มีระบบการปฏิบัตงิานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจรติ

และประพฤติมชิอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมชิอบอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความรว่มมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลโพทะเล สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล

การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลโพทะเล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบรหิารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 6 

 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง และฝุายประจ า ของเทศบาลต าบลโพทะเล รวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจติส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ

ทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

  ๒) เทศบาลต าบลโพทะเล สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ

เฝูาระวังการทุจรติ  

  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลโพทะเล ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจรติ  

  ๕) เทศบาลต าบลโพทะเลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ

ร่วมมือกันเป็น เครอืข่ายในการเฝูาระวังการทุจรติที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. 2562-2565) 

เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง

สังคมที่ไม่ทน

ตอ่การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนักแก่บุคลากร

ทั้งขา้ราชการ

การเมืองฝุายบริหาร 

ขา้ราชการการเมือง 

ฝุายสภาท้องถิ่น และ

ฝุายประจ าขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.1 (1) โครงการปลูก

จิตส านกึการเป็น

ขา้ราชการที่ดีแก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

50,000 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนักแก่ประชาชน

ทุกภาคสว่นในท้องถิ่น 

1.2.2 (1) โครงการ

อาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

10,000 10,000 10,000  

1.2.2 (2) โครงการ

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บและช าระภาษ ี

10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง

สังคมที่ไม่ทน

ตอ่การทุจริต 

 

1.2 การสร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนักแก่ประชาชน

ทุกภาคสว่นในท้องถิ่น 

1.2.3 (1) กิจกรรม 

“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/

ความรู้เกี่ยวกับการ

สง่เสริมการด าเนนิชีวติ

และการพัฒนาตนเองตาม

หลักศาสนา หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

หลักคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

1.3 การสร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

1.3.1(1) โครงการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

แก่เด็กและ เยาวชน  

30,000 30,000 30,000  

1.3.1 (2) กิจกรรม 

“สร้างภูมิคุ้มกันทาง 

สังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล (กิจกรรม “โตไป

ไม่โกง”)” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี 1 รวม 
2 กิจกรรม  

4 โครงการ 
100,000 100,000 100,000 

 

 

  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 9 

 

มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ปูองกันการ

ทุจริต 

2.1 การแสดง

เจตจ านงทางการเมือง

ในการตอ่ตา้นการ

ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1 (1) กิจกรรม 

“ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้น

การทุจริตของผู้บริหาร

เทศบาลต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัตริาชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ 

“การสร้างความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.1 (2) มาตรการ 

“ออกค าส่ังมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลและหัวหนา้

สว่นราชการ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.1 (3) กิจการ     

“สร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดอืน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.2 (1) กิจกรรม   ”

ควบคุมการเบิกจา่ยเงิน

ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.2 (2) กิจกรรม “การ

พัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.2 (3) กิจกรรม 

“สร้างความโปร่งใสในการ

ใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.2.2 (4) กิจกรรม 

“เผยแพร่ข้อมูลข่าว สาร

การจัดซือ้จัดจา้ง” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 10 

 

มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ปูองกันการ

ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัตริาชการ 

2.2.3 (1) กิจกรรม 

“ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้

อ านาจหนา้ที่ให้เป็นไป

ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

2.3.1 (1) กิจกรรม “การ

ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.3.2 (1) มาตรการ 

“การมอบอ านาจอนุมัต ิ

อนุญาต สั่งการ เพื่อลด

ขัน้ตอนการปฏิบัติ

ราชการ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  

 

2.3.2 (2) มาตรการ 

“ออกค าส่ังมอบอ านาจ

ของนายกเทศมนตรี” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.3.2 (3) มาตรการ 

“การออกค าส่ังมอบหมาย

ของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และหัวหนา้

สว่นราชการ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ

แก่หนว่ยงาน/บุคคลใน

การด าเนนิกจิการการ

ประพฤติปฏบิัตตินให้

เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรม  

“ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

แก่บุคคล หนว่ยงาน 

องค์กรดเีดน่ ผู้ท า

คุณประโยชนห์รือเขา้ร่วม

ในกจิกรรมของเทศบาล

ต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.4.2 (1) กิจกรรม  

“การมอบประกาศ

เกียรติคุณแก่

คณะกรรมการชุมชน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 11 

 

มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2665 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ปูองกันการ

ทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบหรือ

รับแจ้งหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 

“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.5.2 (1) กิจกรรม  

“ให้ความร่วมมือกับ

หนว่ยงานตรวจสอบที่ได้

ด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ที่ เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลต าบล

โพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 2.5.2 (2) มาตรการ 

“แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรือ่งร้องเรียน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี 2 รวม 
7 มาตรการ  

11 กิจกรรม  
0 0 0 
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มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

สง่เสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ในช่องทางที่เป็นการ

อ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนได้มีสว่น

ร่วมตรวจสอบปฏบิัติ

ราชการตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น

ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

ขา่วสารของเทศบาลต าบล

โพทะเล ให้มีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.1.1 (2) กิจกรรม  

“การออกระเบียบจัดต้ัง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.1.2 (1) มาตรการ  

“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

ส าคัญและหลากหลาย” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.1.2 (2) มาตรการ 

“การเผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารดา้นการเงิน การ

คลัง พัสดุ และทรัพย์สิน

ของเทศบาลต าบล

โพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.1.3 (1) กิจกรรม 

“ผลิตสื่อ/เอกสาร/วารสาร

ประชาสัมพันธ์” 

70,000 70,000 70,000  

 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรือ่ง

ร้องเรียน/รอ้งทุกขข์อง

ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัด

เวทีประชาคมเพื่อจัดท า

แผนชุมชน 

10,000 10,000 10,000  

      

  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 13 

 

มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

สง่เสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรือ่ง

ร้องเรียน/รอ้งทุกขข์อง

ประชาชน 

 

3.2.2 (1) กิจกรรม “การ

ด าเนนิงานศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกขข์อง

เทศบาลต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.2.2 (2) มาตรการ 

“ก าหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่อง

ร้องเรียน/รอ้งทุกข ์ของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.2.3 (1) กิจกรรม 

“รายงานผลการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/รอ้งทุกข ์

รับทราบ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.3 การสง่เสรมิให้

ประชาชนมีสว่นร่วม

บริหารกิจการของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ 

“แต่งตัง้คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.3.1 (2) โครงการจัด

ประชุมประชาคมเพือ่

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

10,000  

  3.3.2 (1) มาตรการ 

“แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  3.3.2 (2) กิจกรรม  

“การประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการของ

เทศบาลต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

สง่เสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.3 การสง่เสรมิให้

ประชาชนมีสว่นร่วม

บริหารกิจการของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

3.3.2 (3) มาตรการ 

“ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์

และวธิกีารบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของเทศบาล

ต าบลโพทะเล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี 3 รวม 

7 มาตรการ  

5 กิจกรรม 

2 โครงการ  

80,000 80,000 90,000 
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มิติ ภารกิจตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 
ป ี2564-

2565 หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ

เสริมสร้าง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายในและ

การควบคมุภายใน 

4.1.1 (1) กิจกรรม “การ

จัดท ารายงานการควบคุม

ภายใน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.1.2 (1) กิจกรรม 

“ตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.2 การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนมีสว่น

ร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบัตหิรือการบริหาร

ราชการตามชอ่งทางที่

สามารถด าเนินการได้ 

4.2.2 (1) กิจกรรม “การ

รายงานผลการใช้จา่ยเงิน

ให้ประชาชนทราบ” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.2.3 (1) มาตรการ 

“แต่งตัง้ตัวแทนประชาคม

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซือ้ จัดจา้ง” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.3 การสง่เสริม

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการ

อบรม ศึกษาดูงานคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

300,000 300,000 300,000  

4.3.2 (1) กิจกรรม “การ

มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัตงิานของสมาชิกสภา

เทศบาล” 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 4.4 เสริมพลังการมี

สว่นร่วมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อตา้นการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรม “การ

ตดิปูายประชาสัมพันธ์

กรณีพบเห็นการทุจริต” 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี 4 รวม 

5 กิจกรรม 

1 มาตรการ 

1 โครงการ 

300,000 300,000 300,000 

 



ส่วนที่ 3 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจติส านกึและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกดิ

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น. 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจติส านกึการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล 

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี

ประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐแตล่ะประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบ

กับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลโพทะเล  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

อีกอย่างที่ขาดไมไ่ด้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ 

อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนรู้หน้าที่ 

ท างานร่วมกันดว้ยความสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่าง

ต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่าง

ประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบรกิารที่องค์กรน้ันๆ เทศบาลต าบลโพทะเล จึง

ได้มีการจัดท าโครงการปลูกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล  ดังกล่าวนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อตา้นการทุจรติ  

  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

  3.3 เพ่ือสร้างจติส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4. เป้าหมาย : ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล   

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล   

6. วิธีการด าเนนิการ  

  จัดอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมา

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อต้านการ 

ทุจรติ ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า

กิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณ : ในการด าเนนิการ 5๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลโพทะเล  ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องไดรั้บผลการประเมินมากกว่ารอ้ยละ 70  

  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลหนองสรวง  เกิดจิตส านึกที่ดีใน

การเป็นข้าราชการที่ดี ต่อตา้นการทุจรติ และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.2.2 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การ

แปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าว

เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย ท าลายสิ่งแวดล้อมขาดความรับผิดชอบตระหนักถึง

ผลกระทบที่จะตามมา ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

คมนาคมขนสง่ ภาคที่อยู่อาศัย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันผลจาก

การบริโภคของมนุษย์ก็ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ  ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าเน่าเสีย  

อากาศเป็นพิษ  ปัญหาขยะมูลฝอย  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลกระทบต่อสุขภาพ  และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

 ดว้ยเหตุน้ี เทศบาลต าบลโพทะเล  จึงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การ

ปลูกต้นไม ้การรักษาปุาไม้   การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คงอยู่  และการฟ้ืนฟูทรัพยากร
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ปุาไมท้ี่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  การปลูก

ปุาในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ  จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในท้องถิ่นน้ันๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ปัญหาที่ท าให้

ธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปก็มาจากการกระท าของมนุษยท์ั้งสิ้น  คือการจัดการขยะมูลฝอย  ประชาชนยัง

มีแนวคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการก าจัด  คัดแยกขยะ   ทางเทศบาลต าบลโพทะเลจึงได้เชิญชวน

ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้น าชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  

รักปุาไม้  หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวคิด  แนวร่วมในการช่วย

แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไมแ้ละสิ่งแวดล้อม และ การก าจัดขยะ การจัดการขยะใน

ชุมชน ให้ถูกวิธ ี ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนรวมถึงเด็ก  เยาวชน  ได้เกิดความตระหนักถึง

ความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น  เทศบาลต าบล

โพทะเล จึงไดจ้ัดท าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและรณรงค์ดา้นสิ่งแวดล้อม ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสง่เสริมความรูแ้ละปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการบรโิภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 2. เพ่ือสง่เสริมการปลูกปุาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในพืน้ที่เป็นการดูดซับน้ าตาม

ธรรมชาติ  น าความชุ่มช้ืนมาสูชุ่มชน  

             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความตระหนักถงึ   ความส าคัญ

ของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

           4. เพ่ือสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น าขยะมา

ใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓ R  R: Reduce   R : Reuse  R : Recycle 

4. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. สถานที่และพื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเลและ พืน้ที่บรเิวณดา้นหลังโรงฆ่าสัตว์  

6. วิธีด าเนนิการ 

 ๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 ๒. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๓. ขออนุมัติจัดซือ้/จัดจา้ง  และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

 ๔. จัดอบรมให้ความรู้และด าเนนิการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

  5. สรุปและรายงานผล 
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7. ระยะเวลาด าเนนิโครงการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)  

8. งบประมาณ : 10,000 บาท 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลโพทะเล  

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้น าชุมชน  อสม. เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และมคีวามเข้าใจใน

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

        2. จะได้รับการส่งเสริมการปลูกปุาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน  เพ่ือเป็นการดูดซับน้ า

ตามธรรมชาติ  น าความ ชุ่มช้ืนมาสูชุ่มชนมากขึน้  

             3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้น าชุมชน  อสม. เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถงึความส าคัญ

ของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือชว่ยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 4. สุขภาพร่างกาย จิตใจ และคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึน้ 

 5. เกิดเครอืข่ายประชาชนในการร่วมมือรว่มใจกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการช าระภาษี  

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เร่ือง 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในด้านการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นตามเปูาหมายที่ก าหนด ดังน้ัน จึงให้

องค์กรปกครอง  สว่นท้องถิ่นด าเนนิการดังนี้ 

 1.  ให้ประชาสัมพันธ์แนะน าเกี่ยวกับการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน

เกิดความเข้าใจ และเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการช าระภาษี ได้แก่ การติดต้ังปูาย

ประกาศ การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย การส่งหนังสือถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษี การจัดท าเอกสาร

แนะน า การประชุมผู้น าท้องถิ่นและการประชุมชี้แจงประชาชนทุกคร้ังที่มีโอกาส ซึ่งการประชาสัมพันธ์

เป็นหัวใจของการช าระภาษี 

 2.  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางเสียง

ตามสาย และส่งหนังสือถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

จัดเก็บรายได้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ตามเปูาหมายที่วางไว้หลายๆ ด้าน เช่น ภาษีโรงเรือน

และที่ดนิ ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ  

 ฉะน้ัน เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเทศบาลจะได้ปฏิบัติงานในเชิงรุก

อย่างมีประสทิธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความเข้าใจมากขึ้นและที่ส าคัญประชาชนสามารถรู้

ระยะเวลาในการเสยีภาษีประเภทต่างๆ สามารถที่จะมาช าระภาษีตามก าหนดเวลาได้ เทศบาลจึงได้จัดท า

ปูาย และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลโพทะเลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

 2.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดข้องเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อยา่’

ทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตัวในการปฏิบติังาน 

 3.  เพ่ือเป็นการกระตุ้นประชาชนให้มีการต่ืนตัวในการเสยีภาษีมากขึน้ 

 4.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล 

 5.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรูค้วามเข้าใจในการย่ืนแบบ และช าระภาษีมากขึ้น 

 6.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการย่ืนแบบ และช าระภาษี 

 7.  เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ระยะเวลาในการย่ืนแบบฯ หรือช าระภาษ ี

4. เป้าหมาย 

 งานจัดเก็บรายได้ กอองคลัง จะจ้างเหมาท าสือ่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

 1.  ปูายประชาสัมพันธ์การย่ืนแบบและช าระภาษ ี จ านวน  2      ปูาย 

 2.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การย่ืนแบบและช าระภาษี จ านวน  300  แผ่น 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ 

 จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ภายในเดอืนมีนาคมของทุกปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณ : 10,000  บาท  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเทศบาล 

 2.  เทศบาลมีรายได้จาการปฏิบัตงิานเชิงรุก 

 3.  เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บรกิารแก่ประชาชน 

 4.  เทศบาลจะบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.  ประชาชนมีจติรส านึกในการจ่ายภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 6.  เทศบาลจะมีผู้มาช าระภาษีเพ่ิมขึ้น 
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 1.2.3 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกบัการ

ส่งเสรมิการด าเนนิชวีิตและการพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล"  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน

ของราษฎร พร้อมทั้งไดพ้ระราชทานแนว ทางการด าเนนิงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงาน

ให้ความชว่ยเหลอืแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน

อนาคต” ด้วย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาประชาชนให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งจะท าให้คนเป็นทั้งคนเก่ง คนด ี 

เทศบาลต าบลโพทะเล จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการ

พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมและ    

ธรรมาภิบาล โดยเน้นให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นแก่ส่วนรวม

มากกว่าสว่นตน ไมน่ิ่งเฉยหากพบเห็นการกระท าผิดใดๆ  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักศาสนา หลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งในสว่นของเอกสาร เว๊ปไซด์ แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสาร  

 3.3 ประชาชนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนนิชีวิต  

 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ประชาชนในเทศบาลต าบลโพทะเล   

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล   

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้  

  6.2 เข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในการจัดท าโครงการต่างๆ ของเทศบาล  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)   

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผดิชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลโพทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก

ศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

  10.2 ประชาชนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต

ของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนด ี

ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ 

ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 

2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้

และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลโพทะเล  จึงเห็นความส าคัญในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจติส านึกที่ด ีเพ่ือจะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป จึงได้ท าโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิตสว่นตัว  

  3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิด

ความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง

ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การ

เสยีสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล   
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6. วิธีด าเนนิการ : จัดให้มกีารด าเนนิกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  

  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถ  

      6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 

แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ :  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณในการด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ : กองการศึกษา เทศบาลต าบลโพทะเล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

น าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิต  

  10.2 เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจติสาธารณะเกิดความส านึกร่วม

ในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้

และเสยีสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพทะเล (กจิกรรม “โตไปไม่โกง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น

ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ย่ังยืนน้ันคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ

การโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ

บรหิารสว่นต าบล มีอ านาจและหนา้ที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ัง

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบน้ัน เทศบาลต าบลโพทะเล  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหา
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ดังกล่าว จึงไดจ้ัดโครงการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโพทะเล  (กิจกรรม 

“โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพ่ือเป็นการสร้างภูมคิุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็ก

เติบโตขึน้เป็นพลเมืองที่มคีุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการ

ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ

ถูกผิด  ปฏิบัตต่ิอตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้

และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือสง่เสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

  3.2 เพ่ือสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็ก ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจรติคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  

  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย  

     เชิงปรมิาณ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพทะเล  จ านวน ๑3๐ คน  

  เชิงคุณภาพ เด็ก เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้

ประสบการณท์ี่ไดรั้บมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมสว่นรวมได้อยา่งมีความสุข  

5. กจิกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน  

  5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

  5.2 แตง่ต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  

  5.3 ด าเนนิการตามโครงการ  

  5.4 สรุปผลการด าเนนิการตามโครงการ  

6. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล   

7. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโพทะเล   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  10.1 เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

  10.2 เด็กมีภูมคิุ้มกันทางสังคม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจรติคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

  10.3 เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

สว่นรวม 



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 25 

 
มิติที่ 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 

1. ชื่อโครงการ : กจิกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารเทศบาลต าบลโพทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล  

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมศัีกด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี

เปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ัน การ

บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม

แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจรติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้น

การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูป

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง

การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ

จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  ประชาชนใน

ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครอง สว่นท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ

สง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้

เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีค าครหา ที่ได้

สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา

จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการสว่นท้องถิ่นสว่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่า

กันไปแลว้ เร่ืองในท านองเดยีวกันน้ีก็สามารถเกิดขึน้กับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน 



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 26 

 
เพียงแตค่นท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการ

อื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเร่ืองการใช้อ านาจ

หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือชอ่งทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอก

ทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่

คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิด

จากการทุจรติของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน จึงมคีวามจ าเป็นที่ผูบ้รหิารองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ

จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความ

โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบรหิารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ

บาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจรติขององค์กรตนเอง

ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโพทะเล

ดว้ยการจัดท าแผนปูองกันการทุจรติในเทศบาลต าบลโพทะเล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บรหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     

อย่างน้อย 1 ครัง้  

  4.2 แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล  

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโพทะเล  

  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

  6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจรติ  

  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ  

  6.5 จัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจรติ  

  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ  

  6.7 ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ  

  6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผดิชอบ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต  

  (1) มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บรหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  (2) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง

น้อย 1 ครัง้  

  (3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 

ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  

  (1) การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ

ปูองกันการทุจรติของบุคลากรเทศบาลต าบลโพทะเลได้  

  (2) ลดข้อร้องเรียนการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ  

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง

การ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”  

2. หลักการและเหตุผล  

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล  เป็นบุคลากรที่

มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมา

จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ

ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 

และการให้บรกิารที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อยา่งแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัตงิานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม  ของ

ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี

ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
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จังหวัดพิจิตร เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบการท างานได ้จึงไดจ้ัดให้มมีาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงาน บุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลของเทศบาล  

  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัตงิานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  

  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บรหิารงานบุคคล  

  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามา ท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : จัดท ามาตรการดา้นการบรหิารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เร่ือง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  

  6.2 น าหลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัตงิานบุคคล  

  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล   

  6.4 ด าเนนิการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

  6.5 สรุปผลการด าเนนิการบรหิารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต  

    – มีมาตรการด าเนนิงานดา้นบรหิารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก   

ธรรมาภิบาล  
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  10.2 ผลลัพธ์  

   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่              

น้อยกว่า 90 %  

   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่

ต่ ากว่าระดับ 3  

   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล  

   เทศบาลต าบลโพทะเล  เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่

ก าหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการ

ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ราชการ เน่ืองจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

อันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 

สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัตงิานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า  ด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้

การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความตอ้งการ การบรหิารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 

48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ

ของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 

กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 

นายกเทศมนตรีมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัตริาชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่ง
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หรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น  ตามที่มีกฎหมาย 

ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดพิจติร เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดพิจิตร ดังน้ัน 

เพ่ือให้การบรหิารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บรกิารและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ 

การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน  

  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บรหิารทุกระดับ  

  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 

3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งการ  

  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  

  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดอืน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล   
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 

3 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารที่ไดรั้บอยู่ในระดับดี  

  - ประชาชนไดรั้บความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การพิจารณาความดคีวามชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของ

การบรหิารผลการ ปฏิบัตริาชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น

ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองสรวง  ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการพิจารณาความดี

ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเร่ือง  ล าดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพิจิตร  เร่ือง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  แต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลน้ี

เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดอืน  

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้การบรหิารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพทะเล  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลต าบลโพทะเล โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น

กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

  6.2 แตง่ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลโพทะเล โดย

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และ

ข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
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  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลต าบลโพทะเล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้

โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผล

การปฏิบัตริาชการ  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลต าบลโพทะเล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดอืนข้าราชการเทศบาลต าบลโพทะเล  

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลโพทะเล พิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลต าบลโพทะเล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่

ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจติร เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบรหิารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจติร 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ  

 - ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

1. ชื่อโครงการ : กจิกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงมกีิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล จัดท าทะเบียนคุมเงิน

รายจ่ายให้ความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน

การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล              

โพทะเล  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง  

  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : กองคลัง เทศบาลต าบลหนองสรวง 

6. วิธีด าเนนิการ  

  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ต้ังไว้  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  

  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน  

  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสทิธิภาพในการบรหิารงบงบประมาณ  

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี

การบรหิารราชการ อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด

กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนนิงานดา้นจัดซือ้จัดจ้าง  

  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  

  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน  

  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  

  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง  

  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง  

  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ

จ านวนงบประมาณ  

  6.3 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง  

  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  

  6.5 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี  

  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี  

  6.7 เผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ  

  10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบรหิารงานให้มีประสทิธิภาพ  

  10.3 ผู้ปฏิบัตงิานมีขอ้มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : กจิกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัตงิานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือสง่เสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ  
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5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ  

  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  10.2 มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือสง่เสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

  10.3 มีการปฏิบัตงิานที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เน่ืองจากเทศบาลต าบลโพทะเล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเร่ืองการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม

ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน 

การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน

ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 

หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของเทศบาล ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ 

จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง

สังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ

กัน ดังน้ัน เพ่ือให้การบรหิารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ

และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมคีวามจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ

เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 36 

 
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  

  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               

ธรรมาภิบาล  

  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจรติในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

และระบบกระจายเสยีงไร้สาย  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้  

    - ประกาศการจัดซือ้ – จัดจ้าง  

    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจ้าง  

    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจ้าง  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสยีงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผลผลิต เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

   10.2 ผลลัพธ์  

    - ประชาชนได้เข้าถงึข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซือ้ จัดจ้างทั้งหมด  

    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ

ร้องเรียนการทุจรติในการจัดซือ้จัดจ้างได ้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ   

พงึพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลต าบลโพทะเล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่น้ันต้อง

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  

เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น น้ัน เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไมท่ราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป

น้ัน ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี

คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้อง

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่

ก าหนดให้การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวย

ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความตอ้งการ โดยให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก

ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ

ให้บรกิาร เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทัง้เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ

ให้บรกิารสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนีข้ึน้มา  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บรกิารสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ  

  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจติส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บรกิาร โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  

  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบรกิารให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

  3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจรติประพฤติมชิอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลโพทะเล   

5. พื้นที่ด าเนนิการ : พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  

6. วิธีด าเนนิการ  

 6.2 ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  

  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบ  

 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  

  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล 

จ านวน 1 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  

    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 80  

    - การให้บรกิารสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน”  

2. หลักการและเหตุผล  

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มกีารรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือ
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ปรับปรุงการบรหิารงานให้สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมา

ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการ

ดังกล่าวอย่าง ต่อเน่ืองทุกปีน้ัน เพ่ือให้การประเมินบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง

น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลโพทะเล จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 

กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิานการบรกิารประชาชน  

  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บรกิารประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลโพทะเล ให้สัน้ลง  

  4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลโพทะเล 

  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  

  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัตริาชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหนา้ที่รับผิดชอบในการด าเนนิการเร่ืองน้ันโดยตรง  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร  

6. วิธีด าเนนิการ  

   6.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ  

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า

เร่ืองใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ

การปฏิบัตริาชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการให้ประชาชนทราบ   
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  6.4 มีระบบการรับฟังข้อรอ้งเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว

มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ

ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของเจ้าหน้าที่  

  10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคลอ่งตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิาน  

  10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคลอ้งกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลโพทะเล เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงขึ้น 

 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือ การด าเนนิการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  

     เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรน้ัน ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเร่ืองน้ันเป็นอย่างด ี

ดว้ยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบรหิารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังน้ัน การ

ด าเนนิการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบรหิารราชการ 

ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

ซึ่งเป็นหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองสรวง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสทิธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ  

4. เป้าหมาย  

  คณะผู้บรหิารเทศบาลต าบลโพทะเล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ  

  6.2 ด าเนนิการออกค าสั่งฯ  

  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโพทะเล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน

ราชการทุกสว่น ที่ไดรั้บมอบหมายทราบ  

 6.4 ประกาศการมอบอ านาจให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : สว่นราชการทุกสว่น เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอ านวยความสะดวก และการให้บรกิารประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ออกค าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ

หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเร่ืองหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ

อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็

อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รอง

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  

  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจรติคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  



แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) เทศบาลต าบลโพทะเล                        หนา้ 42 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต : มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เร่ือง  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูใ่นอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  

  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหนา้ที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล  

ปฏิบัตริาชการแทน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  เทศบาลต าบลโพทะเล เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่

ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ  

ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ราชการเน่ืองจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่ง

เป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

อันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ  เจ้าหน้าที่ 

สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัตงิานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้

การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความตอ้งการ การบรหิารงานมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
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48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ

ของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 

ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 

นายกเทศมนตรีมอี านาจ มอบหมายการปฏิบัตริาชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่ง

หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือ

ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เร่ือง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังน้ัน เพ่ือให้

การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บรกิารและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ 

การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความตอ้งการ ของประชาชน  

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บรกิารจากหน่วยงาน  

  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บรหิารทุกระดับ  

  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต

และประพฤติมชิอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย  

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 

3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือ สั่งการ  

  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  

  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดอืน  
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7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 

3 ฉบับ  

 10.2 ผลลัพธ์  

    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารที่ไดรั้บอยู่ในระดับดี  

    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจรติ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  

 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกยีรตทิี่มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมใน กจิกรรมของเทศบาลต าบลโพทะเล” 

2. หลักการและเหตุผล  

  การสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึน้ในหน่วยงานและสังคม ถอืเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน

ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี  คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ 

ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากร หน่วยงานที่มีความตัง้ใจในการปฏิบัตงิานดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเน่ืองเป็น 

แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลโพทะเล ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

ต าบลโพทะเล อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลโพทะเล จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์

สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลโพทะเล โดยการมอบใบประกาศ 

เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย 

และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร

ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

  3.2 เพ่ือสง่เสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล ตระหนักถงึความซื่อสัตย์สุจริต เสยีสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล

ต าบลโพทะเล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

  4.2 ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร    

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลอืกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดเีดน่  

  6.2 คัดเลอืกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   

  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่

ผ่านการคัดเลอืกและได้ คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลโพทะเล 

  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัตตินตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกยีรตทิี่ให้ความช่วยเหลือกจิการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ

ชุมชน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 

0.754 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 2,685 คน ครัวเรือน จ านวน 998 ครัวเรือน ในการ

บรหิารงานของเทศบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไข

ปัญหาได้ตรงกับความ ต้องการของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพทะเล ได้จัดต้ังชุมชนไว้

แล้ว จ านวน 5 ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและ

ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่

สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็น

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวม

ตลอดทั้งการดูแล ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการ

เลอืกต้ังจากประชาชนในแตล่ะชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบรหิารราชการเพ่ือปูองกันการทุจรติ ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/

บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น ดังน้ัน เทศบาลต าบลโพทะเล จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่

คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัตหิน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการชุมชนมา ดว้ยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ให้มีขวัญและก าลังใจ  
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4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ

หน้าที่จนครบวาระการด ารง ต าแหน่ง จ านวน 5 ชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

  6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ  

  6.3 จัดพิธมีอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน   

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ  

  10.1 ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ป ี

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 100  

  10.2 ผลลัพธ์  

    - คณะกรรมการชุมชนผู้ไดรั้บการเชดิชูเกียรติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

   - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ดา้นการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต  

 2.5.1 ด าเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด

ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น

หลักรวมถึงข้อเท็จจรงิของการทุจรติที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ

ด าเนนิงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ

การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  น าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถงึความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน

การทุจรติภายในองค์กร ของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ถงึแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น

สิ่งส าคัญที่หนว่ยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
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ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 

และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังน้ัน เทศบาล

ต าบลโพทะเล จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมิน

การ ปฏิบัตริาชการดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึน้ เพ่ือเป็นการ

พัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานให้สูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถอืและปฏิบัติ  

  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรปฏิบัตติามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  

5. พ้ืนที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกสว่นราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของทุกสว่นราชการเสนอผู้บริหารทราบ   

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถอืปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ  : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัตริาชการ 

 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม

อ านาจ หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้

ด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลโพทะเล”   
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2. หลักการและเหตุผล  

  เทศบาลต าบลโพทะเล  ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพทะเล เน่ืองจากเห็น

ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนนิงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบล

โพทะเล  เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ 

ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ

ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้วเทศบาลต าบลโพทะเล  ยังให้ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี

แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงาน

ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดนิ กรณีไดรั้บข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วง

โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 

แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการ

ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ  

ด าเนนิการทางวินัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่

ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

โพทะเล เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบ

การทุจรติแตอ่ย่างใด  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดรั้บทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจรติ ตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัตริาชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลโพทะเล 
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  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)    

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 เทศบาลต าบลโพทะเล มีมาตรการจัดการ กรณีไดรั้บทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต  

  10.2 เทศบาลต าบลโพทะเล มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ดว้ยเทศบาลต าบลโพทะเล  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง

สามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย

ตนเอง ฉะน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ

เดอืดร้อนของประชาชน ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ตง่ต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียน

ประจ าเทศบาลต าบลโพทะเล  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลต าบล              

โพทะเลขึน้ เพ่ือด าเนนิการมาตรการจัดการในกรณีไดรั้บทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบได้ถอืปฏิบัตใิห้เป็นแนวทางเดยีวกัน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

  3.2 เพ่ือจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรอ้งเรียน  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ก าหนดผูรั้บผิดชอบเร่ืองรอ้งเรียน  

  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลโพทะเล 
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  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัตงิานและด าเนนิการ แก้ไขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาล

ต าบลโพทะเล ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน

บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง

กับความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนด าเนินการจัดการเร่ือง

ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโพทะเล ตามคู่มือ ด าเนินการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลต าบลโพทะเล โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์  ที่เกี่ยวข้องอย่าง

ถูกต้อง 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน  

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล

โพทะเลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ

ให้บรกิารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนนิการต่างๆ ของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด เทศบาลต าบลโพทะเล  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้

รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลโพทะเล ให้บรกิาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชมชนเทศบาลต าบลโพทะเล โดยมีงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบ
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ข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่

ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจรงิ  

  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลโพทะเล จ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ : ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโพทะเล (ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

ICT ชมชน เทศบาลต าบลโพทะเล)  

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้มูล  

  6.2 มีการแตง่ต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธกีารที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่

ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ

ปฏิบัตติาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  6.5 มีการให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

  6.7 มีการจัดเก็บสถติิผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : จ านวนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโพทะเล 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลต าบลโพทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล  

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง

บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ

ราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้า  ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เร่ือง

หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี สว่นร่วม สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลโพทะเล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลโพทะเล  เร่ืองค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ

รับรองส าเนาข้อมูลขา่วสาร ของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลโพทะเล ขึน้  

  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 

ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

  3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  

    3.1 ข้อมูลขา่วสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  

    3.2 ข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  

    3.3 ข้อมูลขา่วสารอื่น  

4. เป้าหมาย  

  1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  

  2. ระเบียบเทศบาลต าบลโพทะเล  ว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จ านวน 1 ชุด  

  3. ประกาศเทศบาลต าบลโพทะเล เร่ืองค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา

ข้อมูลขา่วสารของ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลโพทะเล จ านวน 1 ฉบับ  

  4. แบบค าร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีการด าเนนิงานโครงการ  

  6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  

  6.2 เมื่ออนุมัติแลว้ แจ้งเวียนทราบภายในทุกสว่นราชการ  

  6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
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  6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เร่ืองค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลขา่วสาร 

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

  6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด    

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนนิการ : เร่ิมต้ังแต่เดอืนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 

โพทะเล   

8. งบประมาณ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธ์สาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลโพทะเล  ณ อาคารศูนย์การ

เรียนรู้ ICT เทศบาลต าบลโพทะเล 

  2. มีการจัดระบบข้อมูลขา่วสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

  3. มีประชาชนขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารทางราชการ     

 

 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังน้ัน เทศบาลต าบลโพทะเล  จึงได้จัดท า

มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึน้ เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถงึข้อมูลตามภารกจิหลักของเทศบาลต าบลโพทะเล  ได้ง่ายและ

สะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถงึง่าย  

  3.2 เพ่ือให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย  

  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้น  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต : มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

มากกว่า 10 ประเภทขึน้ไป  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ : จัดให้มขี้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  

  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  - แผนการด าเนนิงาน  

  - แผนอัตราก าลัง  

   - แผนการจัดหาพัสดุ  

  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

  - สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง  

  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  

  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

  - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปี  

  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  

  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔    

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : จ านวนขอ้มูลข่าวสารที่ไดรั้บการเผยแพร่    

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 

พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลโพทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล  

  การบรหิารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก

ในการบรหิารงานของ ราชการสว่นท้องถิ่นในดา้นต่างๆ การบรหิารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ

ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจรติและประพฤติมชิอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกภ่าครัฐและ

ภาคประชาชน  
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3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัตงิานของภาครัฐเพ่ือ สง่เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต

และประพฤติมชิอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิ

ให้เกิดการทุจรติ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  

5. พื้นที่ด าเนนิการ เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเร่ือง

ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลโพทะเล  และปิดประกาศข้อมูล

ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลโพทะเล   

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้

ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ

ปฏิบัตงิาน 
     

 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์

กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า

มาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ

การสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจไดง้่ายในช่วงระยะเวลา สัน้ๆ หรือชว่งระยะเวลาอันจ ากัดน้ันเป็นเร่ืองที่

ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถ

มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้าง 

ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง
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จ าเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น

อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ

สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกจิ บทบาท หน้าที่ อย่างโปรง่ใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ

ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทย,ุ โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบั ติงานของเทศบาล

อย่างถูกต้องและโปรง่ใส  

  3. เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  

  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน่ ให้เป็นที่ทราบกันอยา่งแพร่หลาย  

  6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลโพทะเล  ให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล  

  4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บรหิาร  

  4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มอืการให้บรกิารประชาชน  

  4.4 จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  

  4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  

  4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  

 4.7 รถโฆษณาเคลื่อนที่  

  4.8 ปูายประชาสัมพันธ์  

  4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

  4.10 จัดท า spot  

  4.11 เสยีงตามสาย  

  4.12 อื่นๆ   

5. พื้นที่ด าเนนิการ ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 เสนออนุมัติโครงการ  

  6.2 ด าเนนิการประชุม  

  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  

  6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามภารกจิของเทศบาล  
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  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๖5  

8. งบประมาณด าเนนิการ : จ านวน 7๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล  ซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวช้ีวัด 

ดังน้ี  

 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ

เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อจัดท าแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ

สง่เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลโพทะเล ได้ด าเนินการ

จัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖0 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ใน

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพทะเล  จึงได้จัด

ให้มีโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี ขึน้  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน

ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  

  3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
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  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน  

  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม  

  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มปีระชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาล

ต าบลโพทะเล  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้

ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลอืกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  

  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  6.4 จัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจ  

  6.5 ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  

  6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  

  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารา่งแผนชุมชน  

  6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือสง่ให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ระหว่างเดอืนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี จ านวน 3 ปี (25๖2-๒๕๖๔)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : 10,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผดิชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. มีขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแตล่ะชุมชน  

  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  

  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  

  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล

ต าบลโพทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เทศบาลต าบลโพทะเล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถอืว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไป

อย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาล

ต าบลโพทะเล จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก

ประชาชนที่ไดรั้บความเดอืดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล

โพทะเล 

  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ที่  

4. เป้าหมาย  

  ให้บรกิารรับเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนในพืน้ที่ที่ไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี

ความแตกต่างกันได้อยา่งเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบ

ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ตามมาได้  

5. วิธีด าเนนิการ  

  5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์ 

  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน  

  5.3 น าเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเรง่ด่วน  

  5.4 แจ้งผลการปฏิบัตงิานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ : ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 

16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข/์ ร้องเรียน ดังนี ้ 
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  6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 

  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ 5668 1117 ต่อ 101 ทางโทรสารหมายเลข ๐ 5668 

1304 ต่อ 106  

  6.3 ทางเว็บไซต์  

  6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนประจ าเดอืน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

  9.3 แจ้งผลการด าเนนิการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน /

ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลโพทะเล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลต าบลโพทะเล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บรกิารประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถอืว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไป

อย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาล

ต าบลโพทะเล จึงมกีารจัดท ามาตรการก าหนดข้ันตอน/กระบวนการเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาล

ต าบลโพทะเล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามารอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชนได้อยา่งทันท่วงที 

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองรอ้งเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
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5. พื้นที่ด าเนนิการ  : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนินการ : จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ จาก

ประชาชน ได้แก่  

  - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บรเิวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 

 - ย่ืนค้ ารอ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลโพทะเล 

  - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลโพทะเล www.phothale.go.th 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ตุลาคม 25๖2 – กันยายน 25๖5  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง

ในการรับเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์   

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้            

ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกคร้ังจะต้องมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเร่ือง

การร้องเรียนร้องทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ  

  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัต ิ 

  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการด าเนนิการ : ผู้ร้องเรียน ร้องทุกขท์ุกราย  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล  

6. วิธีการด าเนนิการ : ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖5  

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลโพทะเล 
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9. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 การปฏิบัตหิน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  

  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานดา้นการร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบรหิารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.3.1 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) 

และข้อ 9 ก าหนดให้มอีงค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพทะเล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

เทศบาลต าบลโพทะเล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเลข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ

พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ก าหนดด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล จ านวน ๑1 คน  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ : จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลอืกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล บางต าแหน่งในปัจจุบัน

จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลอืกบุคคลใน
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ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไข

เพ่ิมเตมิฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  เทศบาลต าบลโพทะเล มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล

เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนา แผนการด าเนนิงาน  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ

พัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  ด้วย

ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อตา้นการทุจรติ 

 

1. ชื่อโครงการ : จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งจะต้องจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบทิศทางและความต้องการพัฒนาในอนาคต  โดยการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ

พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพ่ือให้การ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกน าไปปฏิบัตไิด้จริง  จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  

 ดังน้ันเทศบาลต าบลโพทะเล  จะเจริญก้าวหน้าด้วยดี  จะต้องมีศักยภาพการพัฒนาให้

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส าคัญย่ิงเพ่ือ

สนองตอบความต้องการของประชาชน  และเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตในด้านส่งเสริมอาชีพ  

พัฒนาดา้น       การเรียนรู้  ตลอดจนดา้นกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ประชาชนต้องการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ในการเสนอและน าแนวคิด  โครงการด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความ

เจริญก้าวหน้า  และสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

 ตลอดจนเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
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ประกอบกับหนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 

2559 เร่ืองแนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง

ซกัซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโพทะเล จึงได้จัดให้มีโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์  

 3.๑  เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม  เสนอความคิดเห็น  แนะน า  แนวคิดต่าง ๆ  ในความต้องการ

โครงการดา้นต่าง ๆ  เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้อยา่งถูกต้อง 

 3.๒  เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม  มีส่วนร่วมการด าเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น  และปลูกฝัง

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 

 3.๓  เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม  มีความตระหนัก  และเห็นความส าคัญของการจัด

เวทีประชาคม  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

4. เป้าหมาย  

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 88 คน ตามประกาศเทศบาลต าบลโพทะเล เร่ือง สัดส่วน

ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 

(ตามหนังสือกระทรวงหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 เร่ือง

แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   

5. วิธีด าเนนิการ  

 5.๑ ออกค าสั่งแตง่ต้ังเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามโครงการ 

 5.2 แจ้งหนังสือเชิญประชุมแก่กลุ่มเปูาหมาย และเชิญชวนประชาชนทั่วไป  เพ่ือเข้าร่วมการ

จัดเวทีประชาคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ไดรั้บทราบอย่างทั่วถึง 

 5.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุม ทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และน าเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

เพ่ือน าข้อมูลโครงการบรรจุเป็นแนวทางในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชนใน

อนาคต 

6. ระยะเวลาการด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖5)  

7. งบประมาณ :  10,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคตทิี่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถิ่น 

 

 3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ัน 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพทะเล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบล

โพทะเล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเลข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสว่นไดม้ีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโพทะเล ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ

พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ก าหนดด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล จ านวน ๑1 คน  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ :  

 6.1 ประสานกับสว่นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ตาม

ระเบียบฯ จ านวน 11 คน ดังน้ี 

  (1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเลที่สภาเทศบาลคัดเลอืกจ านวนสามคน 

  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลอืกจ านวนสองคน 

  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารตัดเลอืกจ านวนสองคน 
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  (4) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเองจ านวนสองคน 

   (5) ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลอืกจ านวนสองคน 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล มีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  เทศบาลต าบลโพทะเล มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

โพทะเล เพ่ือเป็นองค์กรในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโพทะเล ให้

เป็นไปตามแผนพัฒนา ซึ่งมาจากความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  

ดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อตา้นการทุจรติ 

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลโพทะเล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ดว้ยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ

ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาล

ต าบลโพทะเล จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพทะเล มีการ

ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชนโดยใช้วิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านงึถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน

การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมายก าหนด  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอ้ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลโพทะเล และเป็นการเฝูาระวังการทุจรติในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

  3.3 เพ่ือด าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพทะเล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

โพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 ประสานกับสว่นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  

  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ  

  6.4 จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของ เทศบาลต าบลโพทะเล (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2558) จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย  

    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  

    (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  

    (3) ผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 คน  

    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  

    (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

    (6) หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป เป็นผูช่้วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนนิการดังน้ี  

  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพทะเล ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบรหิารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    

  2) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลโพทะเล ปีละ 2 คร้ังเป็นอย่าง

น้อยแลว้เสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลโพทะเล ทราบ เพ่ือน าผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใช้ในการ

ปรับปรุงแก้ไข สง่เสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนนิภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

  3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลโพทะเล ส าหรับผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี  

  4) ด าเนนิการเร่ืองอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลโพทะเล มอบหมาย  
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  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  

  6.6 การจัดท าแผนการด าเนนิงาน  

  6.7 การด าเนนิโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนนิงาน  

  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

เทศบาลต าบลโพทะเล พร้อมตัวชี้วัด  

  6.9 การติดตามและประเมินผล  

  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บรหิารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการ แก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : ผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลโพทะเล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคลอ้งกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

  1. การบรหิารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ  

  2. การบรหิารราชการอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลโพทะเล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วน

ร่วมกับประชาชนในชุมชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลโพทะเล ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
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  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลโพทะเล 

4. เป้าหมาย : ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้แทนพนักงานเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการโครงการ  

  6.1 จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ  

  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลโพทะเล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลโพทะเล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนท าให้เทศบาลต าบล

โพทะเล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนด  

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้

ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบล              

โพทะเล  จึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

เป็นประจ าทุกปี  
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3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลโพทะเล 

  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  

  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : สว่นราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : สว่นราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  1. แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

  2. แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  

  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม

จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดนิ    

7. ระยะเวลาการด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัตงิานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบรหิารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ

ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ

หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดตีที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุม

ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบ

บัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงิน

และบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม

ถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง

ผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่

ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 

ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน

ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่

เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม

สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความ

เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าว

ทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลโพทะเล  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด

ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในหน่วยงานจึงได้

ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโพทะเล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ซ้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ

ผลเสยีหายดา้นการเงินหรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

  3.2 เพ่ือให้มขี้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ

แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  

  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีด าเนนิการ  

  5.1 แตง่ต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดนิว่าดว้ยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6    

  5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การ

ปฏิบัตติามภารกจิและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

โพทะเล เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป

ข้อมูล  

  5.4 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตา่งๆ ให้ผู้บรหิารทราบ  

6. สถานที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5  

8. หน่วยงานรับผิดชอบ : ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

9. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. การด าเนนิงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ  

  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

  3. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ  

  4. การปฏิบัตใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่วางไว้  

  5. เป็นเคร่ืองมือชว่ยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัตงิานดอีย่างดีย่ิง  

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม

ก าหนดเวลา  

  11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  

  11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

  11.4 มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  

  11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรอืการบรหิารราชการตาม 

ช่องทางที่สามารถด าเนนิการได้  

 4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กจิกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้ 

  3.3 ปฏิบัตงิานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร  

6. วิธีด าเนนิการ  

  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 

เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดอืน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : ตลอดปีงบประมาณ 25๖2 – ๒๕๖๔ และด าเนนิการอย่างต่อเน่ือง  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดา้นการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ  

  10.2 มีการเบิกจา่ยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่หรือผู้รับบริการ 

 

 4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามที่เทศบาลต าบลโพะทเล  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค

ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบล

โพทะเล 

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล

โพทะเล อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ก าหนดให้ภาคประชาชนและ สง่เสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผา่นการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจรติของเทศบาลต าบลโพทะเล คือได้ท าหน้าที่อยา่งถูกต้อง  

4. เป้าหมาย : ตัวแทนประชาคมชุมชนทั้ง 5 ชุมชน  

5. วิธีการด าเนนิการ  

  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล

โพทะเล อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 

ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลโพทะเล ใน

หลายๆ สว่น เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น

กรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ  

  5.2 มีการอบรมให้ความรู้ ตัวแทนประชาคมให้มีความรูค้วามเข้าใจเร่ืองระเบียบฯว่าด้วยการ

พัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ ระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนนิการ : ด าเนนิการทุกปีงบประมาณ  
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7. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ : กองคลัง เทศบาลต าบลโพทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลโพทะเล 

  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงานทั้งการ

จัดบริการสาธารณะ การบรหิารงานบุคคลและการงบประมาณ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้มี

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการ

สาธารณะของรัฐในหลายๆ ด้าน ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล จึงเป็นองค์กร

หลักที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานบริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีข้อผิดพลาดหรือ

ข้อบกพร่อง และสง่ผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ จากสภาพความเป็น

จริง เทศบาลประกอบดว้ยบุคลากรทั้งที่มีสถานะเป็นข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมือง จึงท าให้

มีความแตกต่างกัน ทั้งแนวคิด ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน ฉะน้ัน การบริหาร

จัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร การเพ่ิมศักยภาพบุคคลกรในองค์กร โดยวิธีการฝึกอบรม การสัมมนา 

การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จะท าให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ มีประสบการณ์และได้

แนวความคิดใหม่ๆ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อันจะท าให้ปัญหาและอุปสรรคใน

การให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนที่มีอยูล่ดลง ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจติร เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล

ของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) หมวด ๑๔  กิจการอัน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔  การพัฒนาพนักงานเทศบาลก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนา
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ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยให้บุคลากร

เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาหน่วยงานและท าให้หน่วยงานบรรลุเปูาหมายตาม

วัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ดังน้ัน เทศบาลต าบลโพทะเลจึงจัดท าโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลโพทะเล และการศึกษาดูงาน ขึน้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือน า

ข้อสรุปที่ไดไ้ปพัฒนาหรือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน  

 ๒.๒  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะ สร้างทัศนคตทิี่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้า

รับการอบรมให้มีการประสานงาน การวางแผนงาน การสร้างเทคนิคการจูงใจ อันจะท าให้การปฏิบัติ

หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมในคร้ังนี้มาพัฒนาตนเอง

และพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์และความสุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 ๒.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกลยุทธ์หรือกลวิธีการท างานรูปแบบใหม่ อันจะน ามาเป็น

แนวทางในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายและภารกิจของรัฐ    

4. เป้าหมาย :  คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ของเทศบาลต าบลโพทะเล  

5. สถานที่ด าเนนิการ : ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ 

 ๔.๑  จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บรหิารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 ๔.๒  ออกค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนนิงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ

พร้อมแจ้งรายละเอียดโครงการก าหนดการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการด าเนนิงานทราบ 

 ๔.๓  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.๔  ด าเนนิการตามโครงการ 

 ๔.๕  ประเมินผลการด าเนินงานทั้งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ พร้อมสรุปรายงาน

รวมถึงปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากการด าเนนิงาน 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 

8. งบประมาณ : 300,000 บาท 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.๑  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น   เพ่ือน า

ข้อสรุปที่ไดไ้ปพัฒนาหรือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน  

 10.๒  ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม

การท างานให้ดีขึ้นและช่วยกระตุ้นความคิดริเร่ิมในการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ มาก

ย่ิงขึ้น 

 10.๓  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูท้ี่ไดจ้ากการอบรมในครัง้นีม้าพัฒนาตนเองและองค์กร ท า

ให้เกิดประโยชน์และความสุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

 10.4  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 10.5 ผู้เข้ารับการอบรม มีกลยุทธ์หรือกลวิธี ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม

นโยบายและภารกิจของรัฐ  
 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่าย

บรหิารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม มาตรการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การสง่เสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร

เหลา่นี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี

สว่นร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคลอ้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจ

การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ

ถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 

รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโพทะเล เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของ

สภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบรหิารงาน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 

และการมีส่วนร่วมในการท างาน  
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  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร  

  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเล จ านวน ๑๒ คน  

5. พื้นที่ด าเนนิงาน : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิงาน  

  6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน

เร่ืองต่างๆ เช่น  

    - แตง่ต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

    - แตง่ต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเ้ลอืดออก  

    - แตง่ต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรั้บการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา

เทศบาลต าบลโพทะเล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

และต้องการของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ผลลัพธ์ : การพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคตทิี่ดี  

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             

การทุจริต  

 4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนนิการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  : กจิกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจรติ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม

เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้

ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจรติ  

  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ประชาชนในเทศบาลต าบลโพทะเล 

5. พื้นที่ด าเนนิการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

6. วิธีด าเนนิการ  

  6.1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์  

  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 

  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  

  6.4 บันทึกเร่ืองรอ้งเรียน ร้องทุกข์  

  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  

  6.6 ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดรั้บการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนนิการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนนิการ : ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ  

  10.2 น าเร่ืองที่ไดรั้บการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทุจรติ 
 

*************************** 




