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ส่วนที ่1 
             

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำร
บ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

              กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจ                    
มีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น                  
มีประสิทธิภำพมำกขึ้นแต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

              ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
 3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
 4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่ เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและ                      
ขำดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ         
              6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำย        
ในกำรตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
 7) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

              สำเหตแุละปจัจัยที่น ำไปสูก่ำรทจุริตขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสำมำรถสรปุเปน็ประเดน็ได ้ 
ดังนี ้

1) โอกำส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับ

ใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็น
อีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม            
ท ำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำ
พฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งข้ึน 
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 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทรำบดีว่ำกำรทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำ
ของประชำชน ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็ นกำรยำกที่จะเข้ำไป
ตรวจสอบกำรทุจริตของบุคคลเหล่ำนี้ 
 4) กำรผูกขำด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของกำร
ผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบน แก่
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ 
   5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ                 
กำรเน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดี แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำป
น้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ำนิยมที่
ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะท ำ
กำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำม
รุนแรงและสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ     
เป็นปัญหำล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้น           
ทุกภำคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก                
ถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อ
และรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อ
ระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลใน              
เชิงลบสอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)                
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
(Transparency Intemational – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555-2558 อยู่ที่           
35-38 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก และ              
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จำกปี 2558 ได้ล ำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถ
สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำม             
กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
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ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ . 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของส ำคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพ้ืนฐำน
โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ ำนำจ คนไทยบำงส่วน
มองว่ำกำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีต
หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ได้
บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรท ำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้นไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3                
เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม         
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง 
หน่วยงำนของรัฐตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอำดไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้             กำร
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริต ปัญหำ
ผลประโยชน์ซับซ้อน และกำรพัฒนำคุณธรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร จึงได้ปรับปรุงแผนกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564) เพ่ือเป็นแผนในกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ  อันจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในองค์กรให้สำมำรถท ำงำน
ด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชำชนมีส่วนร่วมสำมำรถใช้ทรัพยำกรอย่ ำงคุ้มค่ำ
และรับผิดชอบ ตลอดจนสำมำรถตรวจสอบได้ 
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วิสัยทัศน์ 
 “ต ำบลน่ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสำน ยึดหลักธรรมำภิบำล น้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเสริมควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรำยได้ให้แก่ประชำชน 
   3) ส่งเสริมแะสนับสนุนกำรพัฒนำคนและเสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง 
 4) ปรับปรุงและพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 5) จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  6) ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
 7) สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ 
  8) รักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 9) ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพของประชำชนในต ำบลให้ดีขึ้น 
  10) ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1) เพื่อยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง

ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ด ี(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people’s participation ) และตรวจสอบ (people’s  

audit) ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย 

 ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบของข้ำรำชกำร 
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 ๓) โครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
และตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ( Anti - Corruption ) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง ที่
ดี (Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 
 ๔) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก  มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสใน           
กำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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ส่วนที ่ ๒ 
             

 

แผนปฏบิัตกิำรปอ้งกนักำรทจุริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

เทศบำลต ำบลทุง่หลวง อ ำเภอปำกทอ่ จงัหวัดรำชบรุี 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564  

หมำย
เหต ุ

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

1. กำร
สรำ้งสงัคม
ทีไ่มท่นตอ่
กำรทจุรติ 

1.1 กำรสรำ้ง 
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่น และฝำ่ย
ประจ ำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

  

 

1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้
บังเกิดประโยชนส์ุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

(1) โครงกำรบริหำรงำนตำมหลกั              
ธรรมำภิบำลเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

(2) กิจกรรม “กำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง” 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

(1) โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับผูบ้ริหำร สภำชิกสภำ และพนักงำน
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 (2) กิจกรรม “รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกดำ้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลัก            
ธรรมำภิบำล รวมทัง้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เก่ียวกับกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและควำมโปร่งใส” 

(3) มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏบิัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่
จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(2) กิจกรรม “ให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลำกรของเทศบำลต ำบล      
ทุ่งหลวง” 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564  

หมำย
เหต ุ

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

1. กำร
สรำ้งสงัคม
ทีไ่มท่นตอ่
กำรทจุรติ 

1.1 กำรสรำ้ง 
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่น และฝำ่ย
ประจ ำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

  

 

1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้
บังเกิดประโยชนส์ุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

(1) โครงกำรบริหำรงำนตำมหลกั              
ธรรมำภิบำลเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

(2) กิจกรรม “กำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง” 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

(1) โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับผูบ้ริหำร สภำชิกสภำ และพนักงำน
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 (2) กิจกรรม “รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกดำ้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลัก            
ธรรมำภิบำล รวมทัง้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เก่ียวกับกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและควำมโปร่งใส” 

(3) มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏบิัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่
จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(2) กิจกรรม “ให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลำกรของเทศบำลต ำบล      
ทุ่งหลวง” 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น 

 

 

1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 (1) โครงกำรรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

  (1) โครงกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ป่ำชุมชนต ำบล  

1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรปฏิบัติตนตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) โครงกำรส่งเสริมพฒันำอำชพีสร้ำง
รำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ 
หมู่ที่ 6 
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 1.3 กำรสรำ้งจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
เด็กและเยำวชน 

 

1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  (1) โครงกำรจัดค่ำยเยำวชนฝกึฝนควำมรู้คู่
คุณธรรมของสภำเด็กเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
  1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้
มีจิตสำธำรณะ 

(1) โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนสภำเด็ก
และเยำวชน 
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มิตทิี ่1 รวม 8 โครงกำร 2 มำตรกำร 3 กจิกรรม  250,000 200,000 200,000  
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

2. กำร
บริหำร
รำชกำร 
เพือ่ปอ้งกนั
กำรทจุรติ 

2.1 แสดงเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำร 

  2.1 กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของผูบ้ริหำร   
   (1) กิจกรรม “ผู้บริหำรประกำศเจตจ ำนง
ต่อต้ำน กำรทุจริตของเทศบำลต ำบล       
ทุ่งหลวง” 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

 2.2 มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
บุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
กำรบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/
เงินเดือนและกำรมอบหมำยงำน   

(1) มำตรกำร “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล” 

(2) มำตรกำร “กำรออกค ำสั่งมอบหมำย
งำนของนำยกเทศมนตรีต ำบลทุง่หลวง 
ปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร” 

(3) กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงนิเดือน” 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
กำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด   

(1) มำตรกำร “กำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัตงิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” 

(2) กิจกรรม “กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง” 

(3) กิจกรรม “กำรพัฒนำแผนและ
กระบวนกำรจัดหำพสัดุ” 

2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพือ่ให้เกิดควำม
พึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทยีมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ         

   (1) กิจกรรม “กำรเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์คู่มือประชำชนของเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง” 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

 2.3 มำตรกำรกำรใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ ำนำจหนำ้ที่ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

2.3.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพือ่ให้เกิดควำม
พึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทยีมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ  

(1) กิจกรรม “ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน” 
(2) โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
(3) กิจกรรม “จัดท ำแผนภูมิข้ันตอนและ

ระยะกำรปฏิบตัิรำชกำรและระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศให้ประชำชนทรำบ” 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ
เก่ียวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมตัิ ปฏิบัติ
รำชกำรแทน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดของ            
ผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(1) มำตรกำร “กำรมอบอ ำนำจ อนุมัติ 
อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำร” 

 

 
 
 
 

0 
0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 2.4 กำรเชิดชูเกียติแก่
หน่วยงำน/บุคคลใน
กำรด ำเนินกิจกำรกำร
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/
บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม 
จริยธรรม 

(1) กิจกรรม “ส่งเสริมบุคคลตัวอย่ำงด้ำน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม”  
  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/
บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะ
ของท้องถิ่น 
  (1) กิจกรรม “ยกย่องบุคคลผู้มีจิตอำสำ” 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ำรงตน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติบุคคลด ำรงตน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

 2.5 มำตรกำรจัดกำร
ในกรณีได้ทรำบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบกำรทุจริต 

  2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีกำรอ่ืนใดระหว่ำง
บุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  
  (1) มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำร” 
  (2) มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน” 
   2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
รำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหนำ้ที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (1 )  มำตรกำร  " ใ ห้คว ำมร่ วมมื อกั บ
หน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนตรวจสอบ
และองค์กรอิสระ" 
  2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหนำ้ที่ที่
รับผิดชอบด ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมชิอบ 

  (1) มำตรกำร "ด ำเนนิกำรเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำ เจำ้หน้ำที่ทจุริตและ
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ" 
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มิตทิี ่2 รวม 1 โครงกำร 5 มำตรกำร 10 กิจกรรม   0 0 0  
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 
เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

3. กำร
สง่เสรมิ
บทบำทและ
กำรมสีว่น
รว่มของ
ภำค
ประชำชน 

3.1 กำรจัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ในช่องทำงที่เป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
รำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

   3.1.1 กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร  

(1) โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ทำงรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุง่หลวง 
   3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำร
ค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรทีก่ฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

(1) กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล” 
  3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่เป็น
ประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชำชน 

(1) โครงกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์หรือ
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 

 3.2 กำรรับฟังควำม
คิดเห็นกำรรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน 
 

   3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชน ในกำรด ำเนนิกิจกำร ตำม
อ ำนำจหนำ้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรทีจ่ะมีผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชน
ในท้องถิ่น 
 (1) มำตรกำร “จัดท ำช่องทำงในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรตรวจสอบ”  
  (2) โครงกำร เทศบำล.สัญจรพบปะ
ประชำชน 

 
 
 
 

 
 

0 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 

50000 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 
เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

  3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่น
สำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

(1) โครงกำรจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองรำวร้อง
ทุกข์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
  3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทรำบถึงกำรได้รับเร่ือง ระยะเวลำ และผล
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/             
ร้องทุกข์ 

 (1) มำตรกำร “แก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม” 

  

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 3.3 กำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
บริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ  

(1) มำตรกำร “แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สนับสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลทุ่ง
หลวง” 
  3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

(1) มำตรกำร “แต่งตั้งตัวแทนประชำคม
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ” 

 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 

มิตทิี ่3 รวม 4 โครงกำร 4 มำตรกำร 1 กจิกรรม  130,000 130,000 130,000  
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 
เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

4. กำร
เสรมิสร้ำง
และ
ปรับปรงุ
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏบิัติ
รำชกำรของ
องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

4.1 กำรจัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยในและ
กำรควบคุมภำยใน  

  4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำ
ระบบควบคุมภำยใน 
  (1)  มำตรกำร “จัดวำงระบบ รำยงำนและ
ติดตำมกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยใน” 

 
 

0 

 
 

0 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 

 

4.2 กำรสนับสนนุให้
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
เก่ียวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำย
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง   

   (1) มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมสีว่นร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำร
งบประมำณ กำรรับ - จำ่ยเงิน กำรหำ
ประโยชน์จำกทรัพย์สนิของทำงรำชกำร   

(1) กิจกรรม “กำรรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณให้ประชำชนได้รับทรำบ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมสีว่นร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ   

(1) กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
กำรบริหำรงบประมำณ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” 

 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 

 4.3 กำรส่งเสริม
บทบำทกำร ตรวจสอบ
ของสภำท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้    

(1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน ลกูจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำง 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี
บทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องไดก้ ำหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝฝ่่ำยใด 

(1) มำตรกำร “ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมใน
กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ทุ่งหลวง" 

 

 
 
 
 
 

100,000 
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100,000 
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100,000 
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มติ ิ ภำรกจิตำมมติ ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมำย 

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

(บำท) (บำท) (บำท) 

 4.4 กำรเสริมพลัง 
กำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community)  
และกำรบูรณำกำร      
ทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 

(1) กิจกรรม “ประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชน
ในพื้นที่ ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำทอ้งถิ่น 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง เฝ้ำระวัง
และแจ้งเบำะแสกำรทุจริต” 
(2) กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น” 
   4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 
  (1) มำตรกำร “กำรส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทจุริต” 
 

 
 

0 
 
 

 
0 
 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

 
0 
 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

 
0 
 
 
 

0 

 

มิตทิี ่4 รวม 1 โครงกำร 4 มำตรกำร 4 กจิกรรม  100,000 100,000 100,000 
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ส่วนที ่ ๓ 
             
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  

ตำมแผนปฏบิตักิำรปอ้งกนักำรทจุรติ ๓ ป ี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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มติทิี ่1  กำรสรำ้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่กำรทจุรติ 
 

1.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๑ 
 

๑. ชือ่โครงกำร  :  โครงกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำลของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

 ๒. หลักกำรและเหตผุล 
 หลักธรรมำภิบำล หรือ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส ำคัญในกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรท ำงำนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
อีกท้ังสำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในองค์กรได้อีกด้วย จำกสภำพปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหำ
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนควำมเจริญของประเทศไทยมำนำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง ในสถำนกำรณ์วิกฤติปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่ำว 
ทุกภำคส่วนในสังคมไทยต่ำงเห็นพ้องตรงกันว่ำ กำรที่จะท ำให้ปัญหำกำรคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้           
ในที่สุดนั้น ต้องน ำหลักธรรมำภิบำลไปปรับใช้กับทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำคส่วนกำรเมือง ภำครำชกำร                  
ภำคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภำคประชำสังคมอย่ำงเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติใหม่ปลูกจิตส ำนึกของ
คนไทยร่วมต้ำนภัยกำรทุจริต ควบคู่กับกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมไปในทิศทำงที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกกำรน ำหลักธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วย ควำมชอบธรรม ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
และกำรตรวจสอบได้ ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปเป็นแนวทำง            
ในกำรบริหำรจัดกำรนั้น ปรำกฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบัน           
ซึ่งได้วำงกรอบกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปเป็นแนวทำงกำรปฏิรูปกำรบริหำรกำรปกครองของหน่วยงำนองค์กร
ต่ำงๆ ของภำครัฐ จึงนับเป็นกำรส่งสัญญำณเชิงบวกให้เห็นว่ำประเทศไทยมีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกรอบกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปเป็นแนวทำงกำรปฏิรูปกำรบริหำร        
กำรปกครองของหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนควำมหลำกหลำยในองค์ประกอบหลัก
ของธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วยหลักควำมชอบธรรม (Legitimacy) หลักควำมโปร่งใส (Transparency)                  
หลักควำมรับผิดชอบและกำรตรวจสอบได้ (Accountability) หลักควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) และ
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น กำรพิจำรณำคัดเลือกน ำองค์ประกอบหลักของธรรมำภิบำลเหล่ำนั้น
มำใช้เป็นเครื่องมือกลไกในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ จะต้อง
ค ำนึงถึงกรอบเป้ำหมำย วัตถุประสงค์แนวทำง หรือวิธีกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนองค์กรสำมำรถปฏิบัติ เพ่ือ
สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริกำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง จึงได้จัดท ำโครงกำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลขึ้น 
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๓.วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน
ให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๔. เปำ้หมำย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
 

๕. พื้นทีด่ ำเนนิกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วธิดี ำเนนิกำร 
 ๖.๑ จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ๖.๒ มองงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 ๖.๓ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดกำรวิทยำกร 
 ๖.๔ จัดท ำก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 ๖.๕ สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

         

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน 10,000 บำท 
   

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำล
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๑๐.๒  ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๑๐.๓ ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 ๑๐.๔  ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับ
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๒ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : กิจกรรมพฒันำเพิ่มประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่พนักงำนเทศบำลและ 
   พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤติ ของ
โลกที่มำกับกระแสโลกำภิวัฒน์ มีรำกฐำนส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีควำม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมำยภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อ ำนำจที่ได้รับอย่ำงซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและ
ต่อประเทศชำติ 
 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
บุคลำกร  เพ่ือตระหนักถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน และเกิดควำม
ภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  เกิดควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ให้มีมำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ และเกิดควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรม เช่น ฝึกอบรมสัมมนำ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์บุคคล
ต้นแบบในองค์กร  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 2. ติดตำมประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำระหน้ำที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงำน มีมำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสำธำรณะ 
 2. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และเกิดควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๓ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : โครงกำร “ฝึกอบรมคณุธรรมจรยิธรรมส ำหรับผูบ้รหิำร สภำชิกสภำ และพนกังำนเทศบำล        
ต ำบลทุง่หลวง” 

2.  หลกักำรและเหตผุล 
 กำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤตที่มำ
กับกระแสโลกำภิวัตน์  มีรำกฐำนที่ส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมำยภำรกิจในกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  ใช้อ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐใน
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์และคำดหวังจำกประชำชนว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล               
จัดกำร ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนและต่อประเทศชำติ 
 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด เพ่ือให้
ตระหนักรู้ถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึก ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง              
มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนำธรรมค่ำนิยม ด้วยกำรมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร สภำชิกสภำ 
และพนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สุขของประชำชน 
 

3.  วตัถปุระสงค์ 
 1.  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ ไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัวและในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.  เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ  และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะในกำร
เสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี รู้จักกำรให้กำรเสียสละและ
กำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงในกำรเสริมสร้ำง  คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
 

4.  เปำ้หมำย/ผลผลติ 
 -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน  50  คน 
 -  ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
 -  ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
 

5.  พืน้ทีด่ ำเนนิกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
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6.  วธิดี ำเนนิกำร 
 ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดวันและประสำนงำนวิทยำกร และส ำรวจผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมกำรจัดกำรอบรมตำมโครงกำร 
 ขั้นตอนที่ 4 ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมโครงกำร 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรติดตำมและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมำณในกำรด ำเนนิกำร 
 งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน 50,000 บำท  
 

9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 - ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย 
 - ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๔ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรม “รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและควำม
โปร่งใส” 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
   เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีหน้ำที่จัดท ำบริกำรสำธำรณะ โดยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชนต้องยึดหลักธรรมำภิบำล กล่ำวคือ จะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม 
๙ ประกำร ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมำย  ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน 
มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

  ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดกิจกรรม 
“รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและควำมโปร่งใส”เพ่ือให้พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เกิดจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงน ำเอำหลักธรรมำภิ
บำลมำใช้ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักในเรื่องกำรด ำเนินงำนอย่ำง
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
3.  วตัถปุระสงค์ 
 1.  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำหลักธรรมำภิบำลไปเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัวและในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงในกำรเสริมสร้ำง  คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

๓. เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถื อ เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 
4.  เปำ้หมำย/ผลผลติ 

 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง   

5.  พืน้ทีด่ ำเนนิกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
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6.  วธิดี ำเนนิกำร 
๑. รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลักธรรมำภิบำล แก่พนักงำน

เทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
๒. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ควำมโปร่งใส โดยท ำเป็นหนังสือแจ้งเวียนแก่ทุกส่วนงำนภำยในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมำณในกำรด ำเนนิกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ  
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

 1. พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล  
  2. กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีควำมโปร่งใส  
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่5 
 

1. ชื่อโครงกำร  : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง” 
๒. หลกักำรและเหตผุล 
 ตำมที่ เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองอ้อ โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำร บังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย และเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม ๙ ประกำร ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย  ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำม
รวดเร็วมีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน เทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวงได้จัดท ำ มำตรกำร "ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง" 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำ ทุกระดับน ำไปใช้ใน กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของบุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำ               

ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และเป็นสำกล 
2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจ
ในขอบเขต สร้ำง ระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง องค์กร ผู้บังคับบัญชำต่อประชำชน และต่อ
สังคมตำมล ำดับ 

5. เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำง ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของเทศบำล

ต ำบลทุ่งหลวง   
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร 

บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบและ
กฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

๒. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เปิดเผยเป็น 
กำรทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบ 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   

 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์ 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปผู้ปฏิบัติตำม

ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่6 
 

1. ชื่อโครงกำร  : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
 
๒. หลกักำรและเหตผุล  

ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐) มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำร
พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมิศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำม
โปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใส สะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต"             
มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในพ้ืนที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศำสตร์ฯ ข้ำงต้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้ก ำหนด แนวทำง/มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรทุจริตขึ้น เพ่ือให้สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 
2. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหำร

ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลและควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่มำกกว่ำ ๕ เรื่องข้ึนไป 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วธิดี ำเนนิกำร 
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต อำทิ กฎหมำย ป.ป.ช. และสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึก 
๒. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและถือ

ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และสื่อช่องทำงต่ำงๆ 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์  จ ำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่7 
 

1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรม “ให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง” 
๒. หลกักำรและเหตผุล 

 ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อกำรตัดสินใจหรือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว                      
ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรม
เหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 "ผลประโยชน์ทับซ้อน" หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ            
มีกำรใช้อิทธิพลตำม อ ำนำจหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัท จ ำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำร          
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมำยรวมถึงควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ         
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำ
ภำยในองค์กรเพ่ีอให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ีอป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน แก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อเพ่ีอป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรกับพนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ีอให้
พนักงำนทุกคนท ำงำนโดยยึดถือระเบียบ กฎหมำย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ีอเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติ
ของตน เพ่ีอไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ

ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 3. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีจิตส ำนึก 

ค่ำนิยม และวัฒนธรรม เรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
 

๔. เปำ้หมำย 
 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
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๕. พื้นทีด่ ำเนนิกำร 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมประจ ำเดือน และให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. จัดท ำแผ่นพับเผยแพร่ให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนนิโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร 
 ส ำนักงำนปลัด ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

 2. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 กำรสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนกัแก่ประชำชนทุกภำคสว่นในท้องถิน่ 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที่  8 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรรวมพลงัแผน่ดนิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำร
พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใส
ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”     มี
เป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่ ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในพื้นที่สำมำรถตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ฯ ข้ำงต้น เทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดท ำโครงกำรรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยม
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ภำคประชำชน และกำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ในกำร
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตให้แก่ประชำชน 

4. เป้ำหมำย 
 บุคลำกรและประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดกจิกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในเวทีชุมชนต่ำงๆ  
 2. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ  ให้ตระหนักถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  งบประมำณจ ำนวน  20,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในเวทีชุมชนต่ำงๆ 
 2.  มีกำรผลิตสื่อเผยแพร่กำรสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 3.  มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตในชุมชน 
 4. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนักร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ 80 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที่  9 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ป่ำชุมชนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่เป็นจ ำนวนมำก กำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำไม้ที่ผิด
กฎหมำยเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยมีจ ำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นอย่ำงมำก 
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งจะสำมำรถช่วย
ให้ธรรมชำติของประเทศไทยกลับมำมีควำมสมดุลเพ่ิมมำกขึ้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่ำนได้พยำยำม
คิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพ่ิมปริมำณป่ำไม้ของประเทศไทยให้มำกขึ้นอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่ำน
ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรด ำเนินงำน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่ำ 3 อย่ำง เพ่ือประโยชน์ 4 
อย่ำง” ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมำยถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท ำที่อยู่อำศัยและจ ำหน่ำย “พอกิน” หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือกำรกินและสมุนไพร “พอใช้” 
หมำยถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงำน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด ได้
ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท ำโครงกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ป่ำชุมชนต ำบล เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมจิตส ำนึกสำธำรณะให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ  
 2. เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมตระหนัก และสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
ได้ 
 3. เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. ประชำชนในพ้ืนที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่ำชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 
 2.  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภำพแหล่งน้ ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง โดย
บูรณำกำรร่วมกันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนต่ำงๆ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และแหล่งน้ ำ คู คลอง ในเขต
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
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6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดอบรมผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมชี้แจงควำมเป็นมำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 2. จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรม  
 3. จัดเวทีเสวนำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนำ ขุดลอก คูคลอง ก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำคูคลอง ท ำ
ควำมสะอำดถนนและพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณ จ ำนวน 30,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชำชนเกิดควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมำกขึ้น 
 2. ประชำชนเกิดควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยำกรธรรมชำติมีมำกข้ึน 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่10 
 

1. ชื่อโครงกำร  : โครงกำร“ส่งเสริมพัฒนำอำชีพสร้ำงรำยได้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๒. หลกักำรและเหตผุล  
 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงกำร

ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นสภำพ
ควำมเป็นอยู่ที่ยำกจนของรำษฎร พร้อมทั้งได้พระรำชทำนแนว ทำงกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไป
วำงแผนปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำให้กับรำษฎรผู้ประสบควำมทุกข์ยำก ด้อยโอกำสและยำกจน
ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลกำรด ำเนินงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้อย่ำง "พออยู่พอกิน" และขณะเดียวกันก็เป็นกำรปูพื้นฐำนไว้ส ำหรับ "ควำมกินดีอยู่ดีในอนำคต" 
ด้วย ดังนั้น โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจึงเป็นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรผู้ยำกไร้ให้มีฐำนะ ควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพำะประชำชนในชนบทที่อยู่ห่ำงไกล ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง โดยมีหลักกำร
ส ำคัญคือ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นขั้นตอนตำมล ำดับควำมจ ำเป็น ประหยัด กำรพ่ึงพำตนเอง ส่งเสริม
ควำมรู้และเทคนิควิชำกำรสมัยใหม่ที่เหมำะสม นอกจำกนั้น ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียน เพื่อให้ชุมชน
สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน สำมำรถ วำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับศักยภำพของ
พ้ืนที่ และควำมพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนกำรแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร 

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ โดยมีแนวทำง
ตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มำประยุกต์เผยแพร่ให้กับ
ผู้มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำสทำงสังคมและประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ส่งเสริมอำชีพให้กับคนยำกจนในเขตพ้ืนที่ต ำบลทุ่งหลวงและสร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. เปำ้หมำย/ผลผลติ ประชำชนและผู้ที่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในเขตพ้ืนที่ต ำบลทุ่งหลวง 
 

๔. พื้นทีด่ ำเนนิกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วธิดี ำเนนิกำร 
 1. ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ  
 2. จัดอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้ร่วมโครงกำร   
 3. ประเมินผลกำรอบรมและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมำณด ำเนนิกำร  งบประมำณจ ำนวน 100,000 บำท 
 

๙.  ผูร้บัผดิชอบ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสร้ำงรำยได้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพได้ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่11 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รยีนรู ้หมู่ที ่6  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำง
สำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อกำรกระทบใดๆ 
อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในภำยนอก ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำม
ระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน 
จะต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ประชำชนให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำม
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ำโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ให้ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเอง  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชำชนน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงน ำมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 2. เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชำชน และเยำวชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 ต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดอบรม/บรรยำยให้ควำมรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยำกรใน
ชุมชน 
 2. ศึกษำดูงำนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบควำมส ำเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 
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1.3 กำรสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนกัแก่เด็กและเยำวชน 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่12 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรจดัค่ำยเยำวชนฝกึฝนควำมรู้คูค่ณุธรรมของสภำเด็กเทศบำลต ำบลทุง่หลวง 

2. หลกักำรและเหตผุล 

 สภำวะปัจจุบันสังคมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำกำรสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับควำมส ำเร็จทำงวัตถุกันมำก ขำดควำมเอำใจใส่ในเรื่องศำสนำ ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ท ำให้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดโดยเฉพำะเยำวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหำของกำรขำดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นกำรส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจำกเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นอนำคตของ
ชำติ เด็กและเยำวชนหำกได้รับกำรเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส ำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพำะกำรสร้ำง
จิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์ จะส่งผลให้เด็กและเยำวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ และคุณภำพต่อไป  
  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเยำวชนให้มีจิตส ำนึกท่ีดี จึงได้จัดท ำ
โครงกำรจัดค่ำยเยำวชนฝึกฝนควำมรู้คู่คุณธรรมของสภำเด็กเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยำวชน
เป็นคนที่มีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญำ มีควำมอดทน รอบคอบในกำรด ำเนินชีวิต จะช่วยสร้ำงให้
พวกเขำตระหนักถึงคุณค่ำของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้ำงปัญหำ
ให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ เป็นพลังขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศชำติ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพำะกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยำวชน 
 2. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็กและเยำวชน ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก ำหนดจัดงำน 
 2. จัดท ำโครงกำรเสนอพิจำรณำอนุมัติ 
 3. ประสำนกำรจัดงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 4. ประสำนคณะวิทยำกร และประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำร่วมโครงกำร 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประชุมชี้แจง 
 6. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 7. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตระหนักในกำรด ำรงตนตำมหลักคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2. เด็กและเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และพร้อมมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงสังคมที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 37 ~ 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๑3 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุสภำเดก็และเยำวชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เด็กและเยำวชนคืออนำคตของชำติ กล่ำวคือ เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศชำติ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติ จึงต้องมีกำรสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนร่วมกันท ำ
กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เด็กและเยำวชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมและจิตสำธำรณะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภำพ เพ่ือช่วยกันสร้ำงสังคมเข้มแข็งต่อไป 

  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเยำวชนให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
และจิตสำธำรณะ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสภำเด็กและเยำวชน เพ่ือสร้ำงให้สภำเด็กเยำวชน
ของชุมชนเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือควำม
เจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติต่อไป และเกิดกำรขยำยผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยำวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้จัดตั้งสภำเด็กและเยำวชน 
 2. เพื่อสรรหำคณะกรรมกำรสภำเยำวชนร่วมเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเยำวชนในท้องถิ่น 
 3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักเรื่องจิตสำธำรณะ และประโยชน์ส่วนรวม  
4. เป้ำหมำย 
 ก่อตั้งสภำเด็กและเยำวชน และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ส ำหรับเยำวชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชน เพ่ือก ำหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทำงใน
กำรด ำเนินกำร  
 2. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ 
 3. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม และรูปแบบที่ก ำหนด 
 4 สรุปติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  งบประมำณจ ำนวน 50,000  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ    ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีกลุ่มสภำเยำวชนในกำรร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมพัฒนำเยำวชน 
 2. สภำเด็กและเยำวชนเกิดจิตส ำนึกและมีควำมตระหนักในกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดกำรขยำยผล
ไปสู่กลุ่มเด็กและเยำวชนในชุมชนต่อไป  
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มติิที ่2 กำรบรหิำรรำชกำรเพือ่ปอ้งกนักำรทจุรติ 
 

2.1 กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติของผูบ้รหิำร 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ผูบ้ริหำรประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทจุรติของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 

เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประชำธิปไตยและร่วมมือกันสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ผู้บริหำรจึงได้
ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรกำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นกำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  

อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
2. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่

กำรรับรู้ของสำธำรณชน  
 

4. เปำ้หมำย 
 1. กำรประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 2. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วธิดี ำเนนิกำร 
 1. ผู้บริหำรมอบนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและต้ำนกำรทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 4. ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
 5. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6. ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบ    ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. ผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ได้แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2  มำตรกำรสรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรปฏบิัตริำชกำร 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๒ 
 

1. ชือ่โครงกำร  มำตรกำร : “สร้ำงควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรงำนบุคคล” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  เป็นบุคลำกรที่มี
ควำมส ำคัญต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กรให้มีศักยภำพ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชน กำรพัฒนำงำน ขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนในกำร
ท ำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำร
พัฒนำระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมบริหำรรำชกำรในองค์กร ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับ               กำร
บริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน                 
มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน            
บุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกำรแสดงเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักคุณธรรม และกฎหมำยของ
ผู้บริหำรให้ปรำกฏชัดเจน  
 2. เพ่ือก ำหนดมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติในกำรท ำงำน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
และมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เสนอควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีแนวทำง รูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ และป้องกันกำรได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
 

4. เปำ้หมำย/ผลผลติ 
 มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  
 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 

 

6. วธิดี ำเนนิกำร 
 1. ผู้บริหำรก ำหนดแนวทำง/มอบนโยบำยในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
 3. จัดท ำมำตรกำร แนวทำงปฏิบัติในกำรท ำงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลำกรในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 5. ประกำศเผยแพร่มำตรกำร 
 6 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 2. แนวทำงป้องกันกำรได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง    
  5. บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๓ 
 

1. ชือ่โครงกำร  มำตรกำร “กำรออกค ำสัง่มอบหมำยงำนของนำยกเทศบำลต ำบลทุง่หลวง              
ปลดัเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และหวัหนำ้สว่นรำชกำร” 

2. หลกักำรและเหตผุล 
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำย อ่ืนที่
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผู้มำรับ
บริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของเทศบำลนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ
รำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่ง
ของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ
เสื่อมประสิทธิภำพ 

เพ่ือประโยชน์สุขประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่ก ำ หนด                
ให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง อนุญำต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับรำชกำร และมีอ ำนำจมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่รององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
แต่งตั้งในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและ               ไม่สร้ำงเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
ปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
3.3 เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมมอบนโยบำย/แนวทำงในกำรมอบหมำยงำนให้ชัดเจน 
 2. จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งกำร 
 2. จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบ
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยใน             
ทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
 2. ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ 
 3. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๔ 
 

1. ชือ่โครงกำร  กจิกรรม : “สรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรพจิำรณำเลื่อนขั้นเงนิเดอืน” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นใน   กำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดรำชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนบุคคลของ
พนักงำนเทศบำล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2545 ได้ก ำหนดให้นำยกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำร
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีควำมโปร่งใส 
เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบำลเป็นประธำนกรรมกำร และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร และพนักงำนเทศบำลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง โดยประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและ และพนักงำนเทศบำลที่
รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร  
 3. ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรม
ของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 4. คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 5. คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  พิจำรณำทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ 
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คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเสนอมำ โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดรำชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำล  พ.ศ. 
2545 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลำ มีนำคม - เมษำยน และ กันยำยน – ตุลำคม 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบ 
 ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๕ 
 

1. ชือ่โครงกำร  กจิกรรม :  “กำรสร้ำงควำมโปรง่ใสในกำรเบิกจำ่ยเงนิตำมเทศบญัญัตงิบประมำณรำยจำ่ย
  ประจ ำป”ี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจ และกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำลต ำบล      ทุ่งหลวงจะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล ดังนั้น กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน 
งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ควำมส ำคัญ เพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์   ไม่มีประสิทธิภำพ และป้องกัน
กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง จึงได้จัดท ำมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ  
 2. เพื่อป้องกันกำรเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้ำงกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 4. เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1.  ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
 2.  จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนและประชำชนทรำบ 
 3.  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 4. รำยงำนผล ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทำงในกำรด ำเนินงำน   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมำตรกำรป้องกันและก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์                  
ไม่มีประสิทธิภำพ และป้องกันกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงขององค์กร
ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๖ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : มำตรกำร “กำรเปดิเผยข้อมลูขำ่วสำรดำ้นกำรจัดซื้อจดัจำ้ง” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

  "ข้อมูลข่ำวสำร" หมำยควำมว่ำ สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ  ไม่
ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำจะได้จัดท ำ ไว้ในรูป
ของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึกภำพ หรือเสียง กำรบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้  

 "ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร" หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุม 
ดูแลของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐหรือข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับ
เอกชน  
  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด เป็นกำรแสดงควำมสุจริต  ควำม
โปร่งใส ที่ประชำชนสำมำรถจะรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบได้  ดังนั้น เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด จึงจัดท ำโครงกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงรำยโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนเว็บไซด์หรือสื่อช่องทำงอ่ืนๆ ขึ้น เนื่องจำกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงอ้อมี
ฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำร จัดหำรำยได้และกำร
ใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำที่
และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำม
หลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้เป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำที่ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อ 
ประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้กำร
บริหำรงบประมำณของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภ ำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้ ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงทุก
โครงกำรและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง   
 3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  

  3.3 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  
 3.4 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
 3.5 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองอ้อที่ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  เช่น ทำงเว็บไซต์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ หนังสือ  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดท ำประกำศ      

  6.2 น ำส่ งประกำศไป เผยแพร่ ประชำสั ม พันธ์ ตำมช่ องทำงกำรประชำสั ม พันธ์ ของ                      
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น   

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง  
  10.2 ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 

  10.3 กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
 10.4 สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้  
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๗ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  กิจกรรม“กำรพฒันำแผนและกระบวนกำรจดัหำพสัดุ” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรคในกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรใช้ในกำรพัฒนำแผนและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน                  
ด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
 3. เพื่อป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและเก่ียวข้องในงำนกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมวำงแผนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรคในกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในฐำนข้อมูล 
 3. จ ำแนกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 4. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 5. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำรพัฒนำแผนและปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6. เผยแพร่รำยงำนผลให้สำธำรณชนรับทรำบ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนนิกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   กองคลัง  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรคในกระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ 
 2. มีฐำนข้อมูลให้ผู้บริหำรใช้ในกำรพัฒนำแผนและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อ            
จัดจ้ำง เพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำเป็นประโยชน์              
กับประชำชน 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ 8 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรม “กำรเผยแพรป่ระชำสมัพนัธค์ูม่อืประชำชนของเทศบำลต ำบลทุง่หลวง” 

2. หลกักำรและเหตผุล 

  โดยปัจจุบันมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก กำรประกอบกิจกำรของประชำชน
จะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตบำงฉบับไม่ได้ก ำหนด
ระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จ ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อประชำชนในกำร
ยื่นค ำขอ อนุญำตด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมำยกลำงที่จะก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
พิจำรณำอนุญำต และมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมเพ่ือรับค ำร้องและศูนย์รับค ำขออนุญำต ณ จุดเดียว เพ่ือให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ แนวทำงกำรจัดท ำคู่มือประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดท ำคู่มือประชำชนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
ขึ้น เพื่อให้กำรบริกำรประชำชนมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ประหยัดเวลำและลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชน 
 2. ลดควำมยุ่งยำกซับซ้อนและลดระยะเวลำในกำรติดต่อรำชกำร ซึ่งเป็นกำรลดเงื่อนไขที่น ำไปสู่
กำรเรียกรับสินบนของข้ำรำชกำร จำผู้รับบริกำร  
 3. ลดเงื่อนไขท่ีสร้ำงควำมไม่เท่ำเทียมในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
 4. เพ่ือเผยแพร่คู่มือประชำชนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร   เผยแพร่ประชำสัมพันธ์คู่มือประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 
โดยวิธีกำรแจกให้ผู้รับบริกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ และตำมชุมชน หมู่บ้ำน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ ำนวนประชำชนผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 2. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที่  ๙ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  กิจกรรม “กำรลดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรือย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำร
บริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน 
 2. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
 3. เพ่ือรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 2. ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลทุ่งหลวง ประชำชนนอกพ้ืนที่ และประชำชนผู้รับบริกำรทั่วไป 
 3. พนักงำนเทศบำลและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 4. ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และ               
กำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2. ประชุมเพ่ือส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบ
อ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติหรือกำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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 3. ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชนที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยเทศมนตรี หรือปลัดเทศบำลให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป 
พร้อมทั้งจัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ 
 4. มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีทรำบ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจใน                
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 2. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบรำชกำร 
 4. ท ำให้ภำพลักษณ์กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นไปในทิศทำงที่ดี 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๐ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  โครงกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัริำชกำร 
 

๒. หลกักำรและเหตผุล 
 มำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕               

ซึ่งเป็นกฎหมำยอันเป็นที่มำของกำรปฏิรูประบบรำชกำร ได้วำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรไว้ว่ำ "กำร
บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำร ปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น 
กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง ควำมต้องกำรของประชำชน" และเพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกรอบรวมทั้งทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำร รำชกำรดังกล่ำว จึงได้มีกำร
ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงพระรำช
กฤษฎีกำนี้โดย อย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของประชำชน 

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของเทศบำล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นงำนให้บริกำรจึงเป็นงำนบริกำรแบบหนึ่งของ
ระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ที่ผู้บริหำรและ พนักงำนทุกคนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนกำรท ำงำน
เพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกที่สุด เมื่อประชำชนมำรับบริกำรแล้วเกิดควำม
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ท ำให้เกิดควำมรวดเร็วในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ืองำนบริกำรที่มีคุณภำพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงให้กับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่

เกิดข้ึนได้  
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรให้ค ำนึงถึงผลลัพธ์ในด้ำนกำรบริกำร

ประชำชนผู้มำติดต่อ ขอรับบริกำร 
 4. เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถ

วัดผลกำรด ำเนินงำน 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ 

   ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงและผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร  

   เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
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๖. วธิดี ำเนนิกำร 
1. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. จัดท ำประกำศกระบวนงำนบริกำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและประกำศให้

ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน  
4. ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

๔.๑ ปรับปรงแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
๔.๒ ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  
๔.๓ จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  
๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับควำมคิดเห็นของประชำชน 
๔.๔ จัดท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำนบริกำร  
๔.6 กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรรักษำรำชกำรแทน  

5. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร 
6. มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร เพ่ือน ำ

จุดบกพร่องในกำรจัดท ำ โครงกำรมำปรับปรุงแก้ไขวิธีกำร ขั้นตอนหรือระยะเวลำในกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนนิกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

1. ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับสภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ 
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรค ำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้ำนกำรบริกำรประชำชนผู้มำ

ติดต่อขอรับบริกำร 
4. กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำร

ด ำเนินงำนได้ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่๑๑ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : กิจกรรม “จดัท ำแผนภมูขิั้นตอนและระยะกำรปฏบิตัริำชกำรใหป้ระชำชนทรำบ” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติให้กำรบริหำรรำชกำรของ                
ส่วนรำชกำร ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วน
รำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร จึง
ได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติของส่วนรำชกำร ซึ่งในมำตรำ 52 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน               ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ ยวกับกำร
บริกำรประชำชนขึ้น 
 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และลดระยะเวลำขั้นตอนในกำรให้บริกำรประชำชน 
 

4. เปำ้หมำย/ผลผลติ 
 ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วธิดี ำเนนิกำร 
 ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบ    
  ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
  1. กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. กำรให้บริกำรประชำชนมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๒ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  มำตรกำร“กำรมอบอ ำนำจ อนุมตั ิอนญุำต สัง่กำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏบิตัริำชกำร” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น 
เพ่ือเป็นกำรช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก
มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง
ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและ
เหมำะสม เพ่ือให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมี
กำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ                 กำร
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ต้องมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำร
แทนหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน
หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

 3. เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
 

4. เป้ำหมำย 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งหลวง ปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง รองปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี  
 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 

 2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ ำนำจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทรำบ  
 3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน

 4. ผู้รับมอบอ ำนำจรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบมำยในทุกเดือน  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน 

 2. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนเพิ่มมำกขึ้น 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๓ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรม “ส่งเสริมบุคคลตัวอย่ำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม”   
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ในองค์กรหรือชุมชนสังคมต่ำงๆ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้ำที่น ำพำให้มีกำรพัฒนำในองค์กร 

ชุมชนนั้น นอกจำกกำรกำรที่ทุกฝ่ำยต้องมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติร่วมกันแล้ว ในฐำนะที่ผู้น ำ หรือบุคคล            ผู้ที่
เสียสละเพ่ือน่ำประโยชน์ มำสู่สังคม ชุมชนได้นั้น ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำดี ถูกต้องเหมำะสม
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย บุคคลนั้นสมควรที่จะได้รับกำรน่ำมำเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคลอ่ืนได้               น่ำแนวทำงมำ
ปฏิบัติ ซึ่งในชุมชนต่ำงๆมีผู้น ำ หรือบุคคลผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวมหลำกหลำย เพ่ือน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนิน
ชีวิต และใช้แนวทำงมำแก้ไขปัญหำ พัฒนำชุมชน จึงได้จัดท ำกิจกรรมส่งเสริมบุคคลตัวอย่ำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ชุมชน สังคมได้รับรู้และน่ำมำเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีส่วนร่วม โดยใช้

หลักกำรคุณธรรมน ำกำรพัฒนำ โดยหลักกำรผู้น ำท ำก่อนเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่นๆ โดยค้นหำ ยกย่องเชิดชู 
ผู้ปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่ำงที่ดีในท้องถิ่น 
  2. เพื่อให้ได้บุคคลต้นแบบในหลำกหลำย บทบำทหน้ำที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้ท้องถิ่นได้ตระหนัก และคงควำมส ำคัญในแนวทำงที่ดี สำมำรถน ำไปปฏิบัติและปรับปรุง
ให้กับตนเองได ้
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ผู้น ำท้องถิ่น ประชำชน 
เด็ก เยำวชน ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมบุคคลตัวอย่ำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม   
  2. จัดตั้งคณะท ำงำนในส่วนพนักงำนเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติ 
  3. รวบรวม ข้อมูลท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น ำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ 
เพ่ือก ำหนดเป็นเป้ำหมำยตัวแทน กลุ่มบุคคล ในแต่ละสำขำ ตลอดจนแนวทำงกำรพิจำรณำบุคคลต้นแบบที่ดี ใช้
แนวทำงที่ปฏิบัติผ่ำนมำ ระเบียบกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ จริยธรรมที่เก่ียวช้องของแต่ละฝ่ำย และ เหมำะสม
กับท้องถิ่น 
  4. ด ำเนินกำรพิจำรณำ คัดเลือกตำมที่ก ำหนด น ำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์ 
  1. ได้บุคคลต้นแบบในหลำกหลำย บทบำทหน้ำที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
  2. ทุกภำคส่วนในท้องถิ่นได้ตระหนัก และคงควำมส ำคัญในแนวทำงท่ีดี สำมำรถน ำไปปฏิบัติและ
ปรับปรุงให้กับตนเองได้ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๔ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรม “ยกย่องบุคคลผู้มีจิตอำสำ” 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท ำให้กำรมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม  ่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
ทุจริตทุกระดับทุกภำค ส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก  ่คนรุ่นหลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผู้กระท ำควำมดี เพ่ือส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
คนดีผู้มีจิตอำสำเหล่ำนั้น ให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง    เพ่ือปลูก
กระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดี มีจิตอำสำอย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและคุณธรรม    เป็นรำกฐำน
อันส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 

๓. วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือยกย่องบุคคลผู้มีจิตอำสำช่วยเหลือสังคมทุกๆ ด้ำน  
 2. เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดี 

และกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งข้ึน 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีกำรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้มีจิตอำสำช่วยเหลือสังคมทุกๆ ด้ำน ในพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีจิตอำสำช่วยเหลือสังคมทุกๆ ด้ำน  
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่ำนทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง สื่อสังคม (Social Media) 
เป็นต้น 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 – พ.ศ.2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงกำร   
ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จ ำนวนบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๕ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  กิจกรรม “เชดิชเูกยีรตบิุคคลด ำรงตนตำมปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมี     พระ
รำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง
และยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่งกำรเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท ำกำร
ผลิตเพ่ือกำรบริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและ
จ ำหน่ำย ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท ำให้ต้องหันกลับมำท ำกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
กำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเป็นกำรเกษตรแบบพ่ึงพำตนเองเป็นกำร
ใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจำกกำรใช้สำรเคมีและสำรพิษตกค้ำง ท ำให้สภำพแวดล้อมของบริเวณ
บ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่ส ำคัญสำมำรถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นกำรลดรำยจ่ำยของครอบครัวแทนที่จะซื้อจำก
ตลำด และเหลือจำกกำรบริโภคในครัวเรือนสำมำรถขำยเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจำกกำรด ำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล ำดับแรก จึงได้คัดเลือกประชำชนที่ปฏิบัติตนตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำและต้นทุนในกำรใช้จ่ำยลงได้ และสำมำรถน ำผลิตผลที่เหลือจำกกำร
บริโภคไปเพ่ิมรำยได้อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะเกษตรกรที่มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่เพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมำณน้ ำต้นทุนและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่ำง ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอด ควำมรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งให้มีรำยได้จำกกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดท ำ
กิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้น้อมน ำ
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต
อีกด้วย 
 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่ำงและส่งเสริมให้
ประชำชนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 

4. เป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. สถำนทีด่ ำเนนิกำร 

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วธิดี ำเนนิกำร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือคัดเลือกบุคคลด ำรงตนตำมปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง   
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 2. ด ำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 3. ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกำสต่ำงๆ   
 4. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่
สำธำรณชนต่อไป 
 5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 -2564  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงกำรฯ  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ ำนวนบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยำยผลองค์ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชำชนในชุมชน 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๖ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  มำตรกำร “จดัท ำข้อตกลงกำรปฏบิตัริำชกำร” 
2. หลกักำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่น และ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น                    กำร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ต้องค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ ไม่เกิด
ปัญหำข้อครหำในกำรทุจริตหรือด ำเนินกำรไม่โปร่งใส ซึ่งสำเหตุกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ 
สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมของ        องค์กร หรือ
เกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่
น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมใน กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำน                 ก็ตำม แต่
เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ               ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่ง
หลวงจึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” ที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงน ำไปยึดถือมำตรกำรและน ำไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

2. รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ   
3. ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ  

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ทุกส่วนรำชกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    จ ำนวนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล      ทุ่ง
หลวง  มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ ๑๗ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  มำตรกำร “แตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องร้องเรยีน” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 ด้วยเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกำสให้ประชำชน สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่น    ค ำ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำ เทศบำลต ำบล       ทุ่งหลวง เพ่ือ
ด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน  
 

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  
  2. เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไป
ตำมข้ันตอนกำร ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

 มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

  1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  2. จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
และด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 3. เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้รับบริกำร              
ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจ
และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและข้ันตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

 เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์   ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงถูกต้อง 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ 1๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร "ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนตรวจสอบและองค์กรอิสระ" 

๒. หลกักำรและเหตผุล 
กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ ให้อ ำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอ ก ำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  และกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของกำรทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงำนทั้งส ำนักงำน คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
อ้อจึงได้จัดท ำมำตรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยตรวจสอบ และองค์กรอิสระขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
 

๓. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
 

๔. เปำ้หมำย/ผลผลติ 
 กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรชองเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจำกหน่วยงำนก ำกับ

ดูแล หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๖. วธิดี ำเนนิกำร 
 ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับดูแลและองค์กรอิสระ อำทิเช่น กำรรับกำร

ตรวจจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำน LPA จังหวัด และกำรรับกำรตรวจ
จำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖2 – ๒๔๖๔ หรือทุกปีงบประมำณตำมแผน              
กำรตรวจสอบของหน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ

เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร  ล ำดับที ่ 1๙ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  มำตรกำร "ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีน กรณีมบีุคคลภำยนอกหรอืประชำชน
 กลำ่วหำเจำ้หนำ้ที่ทจุรติและปฏบิตัิรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ทีโ่ดยมชิอบ" 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไชปัญหำกำร
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนชองรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนชองรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมมำภิ
บำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง              เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี บุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองอ้อว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่อง
ทำงกำรร้องเรียนแนวทำงกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องเรียน และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบชองข้ำรำชกำร และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิ
ให้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นอกเหนืออ ำนำจที่ตนมีได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล   ทุ่ง

หลวง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้ำหมำย พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี  

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและเข้ำ
องค์ประกอบควำมผิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ 

 3. ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนำ ช่องทำงกำรร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน 

 4. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  งำนนิติกำร ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
  จ ำนวนของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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มติิที ่3 กำรสง่เสรมิบทบำทและกำรมสีว่นรว่มของภำคประชำชน 
 

3.1  กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๑ 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรพฒันำระบบศนูยข์้อมลูขำ่วสำรทำงรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุง่หลวง 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดกำรให้ประชำชน               

มีโอกำสกว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชน
จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิ           ได้รู้
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด               เทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวงจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ประชำชนเสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำร
พัฒนำระบบศนูย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2. เพื่อมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
3. เพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนของ  เทศบำล

ต ำบลทุ่งหลวง  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
กำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำร

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร    
2. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ และข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผล

กำรปฏิบัติงำน เพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  50,000 บำท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และประชำชนได้ทรำบข้อมูลข่ำวสำร
ทำงรำชกำร 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรม "กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ  
   เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง" 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกใน                 

กำรบริหำรงำนของ รำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้ ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมีชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและ                 ภำค
ประชำชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้ เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำน

ของภำครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบ                กำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและ พัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำร
ทุจริต หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในภำครัฐ 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชำชนทั้งในและนอกเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจ ำปี และกำรจัดซื้อ  จัด

จ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถิ่น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง และปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมีโอกำสได้ตรวจสอบกำร
บริหำรงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ท ำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ 3 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนด ให้

หน่วยงำนของรัฐ จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและ กำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์ 
รณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนขึ้น เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน  

 
3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเข้ำถึงง่ำย  
  2. เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย  
  3. เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและกิจกรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงให้ประชำชนในพ้ืนที่
ได้รับทรำบโดยทั่วไป และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้โดยสะดวกมำกกว่ำ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  เขตพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนกำรจัดหำพัสดุ ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ฯลฯ 
   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2 - ๒๕๖๔    
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  งบประมำณจ ำนวน 30,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้รับกำรเผยแพร่    
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3.2 กำรรบัฟงัควำมคดิเหน็กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ของประชำชน 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ 4 
 

1. ชือ่โครงกำร : มำตรกำร “จดัท ำช่องทำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกป่ระชำชนในกำรตรวจสอบ” 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐ จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของ
กำรเผยแพร่ข้อมลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่และเข้ำถึง
ข้อมูลตำมภำรกิจหลักของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย 
2. เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย 

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ช่องทำง 
 

๔. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ 
บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ตำมชุมชน/หมู่บ้ำน ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอ
กระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มี
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำและให้ประชำชนสืบค้นได้เอง จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี ประกำศผ่ำน
เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

 จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่5 
 

๑. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรเทศบำลสัญจรพบปะประชำชน 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมที่รัฐบำลได้ปฏิรูประบบรำชกำรโดยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้มีควำมเหมำะสม  
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนรำชกำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพ  เอ้ือประโยชน์ให้กับประชำชนมำกที่สุด  
และนโยบำยที่ส ำคัญต่ำงๆ โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน ๓ ประกำร  ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหำของประเทศชำติและ
ประชำชน  ซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชน กำรเร่งรัดด ำเนินกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร นโยบำย
ปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล ตลอดจนนโยบำยส่งเสริมอำชีพหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น เทศบำลต ำบล ทุ่งหลวงใน
ฐำนะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงนโยบำย
ดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรเทศบำลสัญจรพบปะประชำชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่
ปฏิบัติงำนอยู่ในต ำบลทุ่งหลวงได้พบปะประชำชน รับฟังปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชนในเรื่องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิรูประบบรำชกำร กำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎห มำย 
ระเบียบต่ำงๆ ที่ประชำชนควรรู้ รวมทั้งนโยบำยเร่งด่วน ๓ ประกำร ของรัฐบำลเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีของ
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลทุ่งหลวงต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ รับฟังปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 
 2. เพื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในต ำบลทุ่งหลวงได้พบปะประชำชนในพื้นท่ี 
 3. เพื่อบริกำรประชำชนในเรื่องต่ำงๆ  
  

๔. เป้ำหมำย ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลทุ่งหลวง  หมู่ที่ ๑ – ๑6   
 

๕. ขั้นตอนด ำเนินกำร 
 1. จัดท ำโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร 
 2. ประสำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 4. ด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ  
 ๕. ด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 50,000 บำท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชำชนในพื้นท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 500 คน 
 2. ประชำชนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิรูประบบรำชกำร กำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  กฎหมำย 
ระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนนโยบำยเร่งด่วน ๓ ประกำร ของรัฐบำล 
 3. ประชำชนในพื้นท่ีได้รับกำรบริกำรต่ำงๆ  
 4. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำชนกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในพื้นท่ี 
ต ำบลทุ่งหลวง 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่6 
1. ชือ่โครงกำร : โครงกำร “จดัตัง้ศูนยร์บัเรื่องรำวรอ้งทุกข์ของเทศบำลต ำบลทุง่หลวง” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเรื่องรำวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชำชน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำร
สำธำรณะและกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล             โปร่งใส  
จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขึ้น เพ่ือก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเรื่องรำว    ร้องทุกข์/
ร้องเรียนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำ        ควำมเดือดร้อน
ให้แก่ประชำชน รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่อง
ทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องรำวร้องทุกข์ต่ำงๆ                ให้มี
ควำมรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแก้ไขปัญหำ ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบำลต ำบลทุ่ง
หลวง ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำง          
กำรติดตำมผลและกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวก และ
เหมำะสม 
 

4. เป้ำหมำย 
 1. ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. ก ำกับติดตำมให้มีกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรร้องเรียน/
กำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและ
เหมำะสม  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  3. น ำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมควำม

จ ำเป็นและเร่งด่วน  
  4. แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ  ภำยใน 15 วัน หรือประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนให้เปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 5. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข              

ให้ผู้บริหำรรับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 -2564  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนกำรขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4. มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมี

ช่องทำงในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
4. มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

หรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ 7 
 

1. ชือ่โครงกำร : มำตรกำร “แก้ไขเหตเุดือดร้อนร ำคำญ ดำ้นกำรสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล  
  งำนสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรดูแลด้ำน

กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นกำร
บริกำรให้ประชำชนอยู่ใน สภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีกำรแจ้ง
เรื่องเรียนหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภำพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร ำคำญ เช่น กลิ่นเหม็น
รบกวน เสียงดัง งำนสำธำรณสุขจึงมีหน้ำที่ต้องเร่งรัดด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหำให้ประชำชนโดยเร็ว  

 

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือรับแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร ำคำญตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว  
  2. เพ่ือเป็นกำรบริกำรประชำชนให้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
  3. เพ่ือเป็นกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่  
 

4. เป้ำหมำย  
  รับแจ้ ง เรื่ องร้อง เรียน/ร้องทุกข์ เกี่ ยวกับเหตุ เดือดร้อนร ำ คำญจำกประชำชนในพ้ืนที่                  

เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 

 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร ำคำญ (เจ้ำหน้ำที่

ภำยในงำนสำธำรณสุข)  
  2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรแจ้งเหตุเดือดร้อนร ำคำญ  
  3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 4. ด ำเนินกำรออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน ำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหำรพิจำรณำ

สั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน  
   5. แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
  2. จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้แล้วเสร็จ 
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3.3 กำรสง่เสริมใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มบรหิำรกจิกำรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่8 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทุง่หลวง” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 
2548  และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงขององค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร ดังนั้น เพ่ือให้เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงในฐำนะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบำลต ำบล มีองค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง โดยส ำนักปลัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนและคณะกรรมกำรพัฒนำแผนเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรของเทศบำลและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง

ควำมคิดเห็นในกำร จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และแผนพัฒนำสี่ปีเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำรพัฒนำที่ ประชำคมเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

  คณะกรรมกำรสนับสนุนและคณะกรรมกำรพัฒนำแผนเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีตัวแทนจำกภำค
ประชำชน และตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร   
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

  จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชำคมเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีคณะกรรมกำรสนับสนุนและคณะกรรมกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบล เพ่ือเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดท ำร่ำง ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เพ่ือ
ใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ               ให้
ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่9 
 

1. ชือ่โครงกำร : มำตรกำร “แตง่ตั้งตวัแทนประชำคมเขำ้รว่มเปน็คณะกรรมกำรตำ่งๆ” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  ด้วยเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้ส่งเสริมให้ภำคประชำชน (ประชำคม) ได้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับ
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง โดยกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของเทศบำล
ต ำบลทุ่งหลวง เพื่อให้มีกำรตรวจสอบในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง และเป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 

 

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอ้อ ส ำหรับกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำค
ประชำชนและส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน กับมำตรกำร
กำรป้องกันกำรทุจริตในท้องถิ่น  
 

4. เป้ำหมำย  ตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนทั้ง 16 หมู่บ้ำน  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

  1. ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
อย่ำงแข็งขัน ส ำหรับกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำค
ประชำสังคม (ตัวแทน ประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงในหลำยๆ ส่วน 

 2. มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเรียนรู้ท ำ
ควำมเข้ำใจ ระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ทุกส่วนรำชกำร ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมที่ประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
 2. ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบ

กำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.1  กำรจดัวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคมุภำยใน  
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำร“จัดวำงระบบ รำยงำนและติดตำมกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยใน” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
2544 ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินฯ 
ไปเป็นแนวทำงจัดวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน โดยน ำกิจกรรมควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ ไปจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
และให้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่จัดวำงมำตรฐำนไว้ แล้วรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้
ก ำกับดูแล (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ) คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และกระทรวงมหำดไทย 
(กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมำณ  ดังนั้น เพ่ือให้
กำรน ำกิจกรรมควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญไปจัดวำงระบบควบคุมภำยในและ       บริหำรควำมเสี่ยงจึงจัดท ำ
โครงกำรจัดวำงและติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในขึ้น 
 

3. วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือให้หน่วยงำนลดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นประโยชน์
ต่อประชำชนและประเทศชำติ  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
 ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นทีด่ ำเนนิกำร   
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วธิดี ำเนนิกำร 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน

แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรปฏิบัติ

ตำมภำรกิจและตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

3. กำรรวบรวมผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้คณะท ำงำนฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ 
5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 
๖. เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ  

  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบ   ทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 
 2. หน่วยงำนลดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนและประเทศชำติ 
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4.2  กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำร “ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำ กับ ดูแลกำรบริหำรงำน 
  บุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญหรือเป็นหัวใจของ

องค์กรจึง มักจะก ำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์   
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมี ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร
บริหำรงำนบุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นใน หลักคุณธรรมใน เรื่องกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่ง
กำรโดยเคร่งครัด เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ ก ำ กับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปด้วย
ควำม โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ก ำ กับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 กำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
 1. แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้ มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล 

ในกำรบรรจุแต่งตั้งเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

 2. กำรสรรหำกำรบรรจุ แต่งตั้งได้มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน และคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลจังหวัดอ่ืน รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน 

 3. มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  
4. มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 5. ในกำรบรรจุ แต่งตั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเป็นกรรมกำร             
รวมถึงมีกำร แต่งตั้งประชำชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งตั้ง 

 6. กำรบรรจุ แต่งตั้งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลก่อน 

 7. ในกำรออกค ำสั่งกำรบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจะออกค ำสั่ง         แต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล   
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 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 1. มีกำรแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทรำบโดยกำรบันทึกข้อควำมแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/

เลื่อนต ำแหน่ง 
 2. มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืนและ คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน และมีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  
3. มีข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 

 4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำน              
กำรเลื่อนระดับ/ กำรเลื่อนต ำแหน่งเพ่ือควำมโปร่งใส 

 5. มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
 6. ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถซักถำมข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลกำรประเมิน หรือตรวจสอบกำร 

ด ำเนินกำรที่ตนเองเห็นว่ำไม่เป็นธรรมได้ 
 7. กำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลก่อน 
8. ในกำรออกค ำสั่งกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

จะออกค ำสั่ง แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงรับมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  1. มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และประกำศเผยแพร่ 
หลักเกณฑ์ให้ บุคลำกรทรำบ 
  2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร 
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 
  3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำร
พิจำรณำ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรน่ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดี 
ควำมชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ  กำร
รักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น 
  4. มีกำรแจงผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผล กำรประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
  5. นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งหลวงออกค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำมมติคณะกรรมกำร 
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ เป็นเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๓ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้ประชำชนได้รับทรำบ” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจน            

มติ คณะรัฐมนตรี วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ 
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำด บริกำรด้วยควำมเสมอภำคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร 
ปฏิบัติงำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีกำรท ำงำนมีกระบวนกำร ที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่องมี 
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 2. กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

ท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องได้ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
กองคลังจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน             

กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบ ณ เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ภำยใน 90 วัน นับแต่   วัน
สิ้นปี และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือน ำเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ 

  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ทุกปีงบประมำณ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

8. งบประมำณด ำเนนิกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
2. มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด 
3. มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริกำร 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๔ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรกำรบรหิำรงบประมำณ และกำรจดัซือ้จัดจำ้ง” 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

 เนื่องจำกเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๔๔๐ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๔๔๖ มำตรำ ๒๓ ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำ
ถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อ ประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำว
ที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เป็นไป
อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
จัดกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำร กำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงทุกโครงกำรและกิจกรรม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อ             

จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
๒. เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และเพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนงำน โครงกำร
ต่ำงๆ  จ ำนวน ๔ ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรจัดหำพัสดุเพ่ือ          

จัดท ำประกำศ  
2. น ำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลทุ่ง

หลวง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบ   กองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 2. กำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๕ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๒. หลกักำรและเหตผุล 
 แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระรำชด ำรัสแก่ปวงชนชำวไทย นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมำ นับเป็นปรัชญำและ
กระบวนกำรที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ ได้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชน ท ำให้สำมำรถด ำรงสถำนะอยู่ได้ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกำภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินำทีโดยยึดหลักกำรส ำคัญ               ๕ ประกำร คือ ๑. 
ด้ำนจิตใจ ท ำตนให้เป็นที่พ่ึงแห่งตน มีจิตส ำนึกที่ดี สร้ำงสรรค์ตนเองและประเทศชำติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออำทร 
ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน             ๒. ด้ำนสังคม แต่ละชุมชน
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบ เครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ ๓. ด้ำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ และจัดกำรอย่ำงฉลำดพร้อมทั้งหำทำงเพ่ิมมูลค่ำ โดยให้ยึดอยู่บนหลักกำรของควำมยั่งยืน ๔. 
ด้ำนเทคโนโลยีจำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ำมำใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเรำต้อง
แยกแยะบนพ้ืนฐำนของภูมิปัญญำชำวบ้ำน และเลือกใช้เฉพำะที่สอดคล้องตรงกับควำมต้องกำร ควำมประหยัด 
และสภำพแวดล้อมรอบตัวเรำ และควรพัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำของเรำเอง ๕. ด้ำนเศรษฐกิจแต่เดิม
นักพัฒนำมักมุ่งที่กำรเพ่ิมรำยได้ และไม่มีกำรมุ่งที่กำรลดรำยจ่ำยในเวลำเช่นนี้จะต้องปรับทิศทำงใหม่ คือ 
จะต้องมุ่งลดรำยจ่ำยก่อนเป็นส ำคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้  

เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนในท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ท ำให้
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ต้องมีกำรเรียนรู้และหำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน
ในท้องถิ่น ซึ่งเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม
และศึกษำดูงำน ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่ง
หลวง เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำตนเองในกำรปฏิบัติงำนในชีวิตประจ ำวัน และขยำยต่อยอดช่วยเหลือ
ประชำชนให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ มีควำม “พออยู่พอกิน” และมีควำมอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับ
เทคโนโลยีและควำมเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกำภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม 
ร่วมกันสร้ำงสังคมให้เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงตนเองได้ ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชำติต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะต่ำงๆ และทัศนคติที่ดี น ำควำมรู้ 
ประสบกำรณ์จำกกำรอบรมและศึกษำดูงำนไปพัฒนำตนเองและถ่ำยทอดให้กับกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อไป 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำยๆ  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยำน  ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เปำ้หมำย 

ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

6. สถำนทีด่ ำเนนิกำร 
 สถำนที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุม เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง  
 

7. วธิดี ำเนนิกำร 
 1. จัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 3. ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 4. สรุปติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร     งบประมำณด ำเนินกำร ๑๐๐,๐๐๐ บำท  
 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั 
 ๑. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล ทุ่ง
หลวง ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพประสิทธิผล  ในกำรปฏิบัติงำน มี
ควำมรู้ มีควำมเข้ำใจสำมำรถด ำรงตนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน
และถ่ำยทอดให้สู่ชุมชนได้จริง  

 ๒. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่ง
หลวง เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี มีควำมผูกพัน และมีจิตใจสงบ มีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงเรียบง่ำย ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๖ 
 

1. ชือ่โครงกำร : มำตรกำร “สง่เสริมกำรมสีว่นรว่มในกำรปฏบิตัิงำนของสมำชกิสภำเทศบำลต ำบลทุง่หลวง” 
 

๒. หลกักำรและเหตผุล 
กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลำย

องค์ประกอบ และหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกรเหล่ำนี้มีบทบำท
และต้องท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำง แนวคิดประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม           โดยให้มี
กระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหำภำยในต ำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ ระหว่ำงฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่นกับฝ่ำยบริหำร และที่ส ำคัญส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึง             กำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบล เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทของสภำท้องถิ่น 
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่น มีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อ ำนำจ หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เกิดควำมสมดุลในกำรบริหำรงำน 

 

๓. วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง มีบทบำทในกำรปฏิบัติงำน และกำร

มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน และกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
2. เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 

๔. เปำ้หมำย  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง จ ำนวน 11 คน 
 

5. พื้นทีด่ ำเนนิงำน เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วธิดี ำเนนิงำน 
   1. แต่งตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ   
 2. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่น ำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภำ

เทศบำลต ำบล เพ่ือท ำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและควำม
ต้องกำรของประชำชน 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน เกิดทัศนคติที่ด ี
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4.4 กำรเสรมิพลงั กำรมสีว่นรว่มของชมุชน (Community) และกำรบรูณำกำรทุกภำคสว่นเพื่อต่อตำ้นกำร
ทุจรติ 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๗ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : กจิกรรม “ประชำสมัพนัธ์ใหป้ระชำชนในพืน้ที ่ผู้บรหิำร สมำชกิสภำท้องถิน่ พนักงำน 
  เทศบำลและพนักงำนจำ้ง เฝำ้ระวงัและแจง้เบำะแสกำรทจุรติ” 
 

๒. หลกักำรและเหตผุล  
เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติ อย่ำง

มำก จ ำเป็นที่ทุกภำคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำ ระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบ                   กำร
กระตุ้นให้ทุกภำคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต  
  2. เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 

๔. เปำ้หมำย/ผลผลติ 
 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล     ทุ่ง

หลวง และประชำชนเฝ้ำระวัง และแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
2. ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ณ บริเวณท่ีท ำกำรเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
3. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
4. เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร ไม่ใช้งบประมำณ 
  

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต 
2. น ำเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียนไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๘ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : กจิกรรม “รณรงคต์่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และควำมมั่นคง
ของประเทศ  กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริต 
 กำรจะแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจำกกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ำกิจกรรมบูรณำกำร
ทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือร่วมสร้ำงกลไกให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำง
ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จนเกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็งต่อไป  
 

3. วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง  
 

4. เป้ำหมำย 
 หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขต           
เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. ก ำหนดแนวทำง หรือแผนงำนในกำรบูรณำกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  
 3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริตให้บุคลำกรใน
หน่วยงำน และประชำชน 
 4. สรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และเผยแพร่รำยงำนผลต่อสำธำรณชน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

8. งบประมำณด ำเนนิกำร  ไม่ใช้งบประมำณ 
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกภำคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมใน                 
กำรต่อต้ำนทุจริต และเกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
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โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ล ำดับที ่ ๙ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  มำตรกำร “กำรส่งเสรมิและพฒันำเครือข่ำยดำ้นกำรปอ้งกันกำรทจุรติ” 
 

2. หลกักำรและเหตผุล 
 ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ เทศบำลต ำบลมีภำรกิจ

หน้ำที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร ,บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม กำรบูรณำ
กำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำ ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ซึ่งเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงมีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำ
เจริญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงภำคประชำชนทั่วไป ในกำรรวมกันพัฒนำท้องถิ่น
ให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น กำรที่ เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงจะพัฒนำให้
เจริญก้ำวหน้ำได้นั้น จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆ ด้ำนในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น ในกำรนี้ กำรมี
เครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ ภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็น
เครือข่ำยร่วมกับเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ในกำรร่วมคิดร่วมพิจำรณำร่วมตัดสินใจร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น เทศบำลต ำบลทุ่งหลวงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมี
เครือข่ำยดังกล่ำวเป็นสิ่งจ ำเป็น จึงได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็ง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้ำงแกนน่ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต 
  3. เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งหลวง 
 

4. เปำ้หมำย 
 ภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ และภำคประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง เข้ำมำมี  ส่วน

ร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

5. สถำนทีด่ ำเนนิกำร   
   ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 

6. วธิดี ำเนนิงำน 
 1. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ภำคประชำชน รวมเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต เทศบำลต ำบล

ทุ่งหลวง 
 2. เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบล

ทุ่งหลวง ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ รวมท ำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  3 ปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
1. จ ำนวนแนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหำกำรทุจริต 
3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 


