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ค าน า 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ของเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีกรอบและแนวทางในการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับเทศบาลต าบลเมืองแกลง อันน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการใช้
อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ  

  ส าหรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ของเทศบาลต าบล
เมืองแกลงเป็นการจัดท าเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และยังเป็นการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง เพื่อให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 บทน า          ๑ 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร   1 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 2 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      3 
 เป้าหมาย        4 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน      4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย         
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 แยกตาม 4 มิติ        5-9 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ       10-69 

 
  



บทน ำ 

 ๑.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ             
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น              
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน        



๒ 

 

แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่      
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 ๒. หลักกำรและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน



๓ 

 

มองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559  - 2561)          
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 ๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
  ๑.  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๒. เ พ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ           
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  ๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔ 

 

  ๕. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔. เป้ำหมำย 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒. เครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  ๓. โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ หรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 ๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ      
เฝ้าระวังการทุจริต 
  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง   
การทุจริต 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส    
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ       
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

เทศบำลต ำบลเมืองแกลง อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
มิต ิ

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำงสังคม 
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึก 
และควำมตระหนัก 
แก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
สภำท้องถิ่น และฝ่ำย
ประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. มาตรการ “ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๓. มาตรการ “จดัท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

- 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึก 
และควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วน 
ในท้องถิ่น 
 

๑. โครงการส่งเสรมิอาชีพเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสรมิอาชีพประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ  
๒. โครงการรณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการช าระภาษีเทศบาลต าบล
เมืองแกลง 

80,000 
 
 
 

30,000 

80,000 
 
 
 

30,000 

80,000 
 
 
 

30,000 

80,000 
 
 
 

30,000 

 

 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักแก่เด็ก 
และเยำวชน 

๑.โครงการโตไปไม่โกง - - - -  
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 รวม จ ำนวน....6.......โครงกำร      
2. กำรบริหำรรำชกำร
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำร 

๑. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒.โครงการรณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการช าระภาษีเทศบาลต าบล
เมืองแกลง 

- 
 

- - -  

 2.2 มำตรกำรสร้ำง           
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๑. กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัดุ” 
๓. กิจกรรมจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  

- 
 
- 
 

25,000 
 

- 
 
- 
 

25,000 
 

- 
 
- 
 

25,000 
 

- 
 
- 
 

25,000 
 

  

 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลย
พินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ี        
ให้เป็นไปตำมหลักกำร
บริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

๑. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
๒. มาตรการการมอบอ านาจอนมุตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงำน/บุคคลในกำร
ด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

๑.ยกย่ อ งและ เ ชิด ชู เ กี ย รติ แก่
บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมของเทศบาล
ต าบล เมืองแกลง 
2 กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชู
เกียรติบคุคล หน่วยงาน ที่ท า
คุณประโยชน์กิจการสาธารณะของ
เทศบาล 
3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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 2.5 มำตรกำรจัดกำร             

ในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริต 

๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
๒. มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน” 
๓. มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอก หรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ ำนวน....13.......โครงกำร      
3. กำรส่งเสรมิบทบำท
และกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่
เป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน 
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
กำรปฏิบัตริำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๑. กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง” 
๒. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๓. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ินของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
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 3.2 กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขข์องประชำชน 

๑. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราว
ร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลเมืองแกลง 
๒. มาตรการ “จดัให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง” 
๓. กิจกรรม รายงาน ผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน / 
ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 3.3 กำรส่งเสริม 
ใหป้ระชำชน 
มีส่วนร่วมบริหำร กิจกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
๒. มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน 
3.กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง 

15,000 
 
 
- 
 
- 

  15,000 
 
 

- 
 
- 

    15,000 
 
 

- 
 
- 

   15,000 
 
 

- 
 
- 

 

 

 รวม จ ำนวน...9........โครงกำร      
4. กำรเสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไกในกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิัติ
รำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินก ำหนด 

๑. โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
๒. มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายในเทศบาลต าบล
เมืองแกลง 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 4.2 กำรสนับสนุนให้         
ภำคประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏบิัติหรือ
กำรบริหำรรำชกำร ตำม
ช่องทำงที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๓. โครงการอบรมกรรมการตรวจ

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
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การจ้าง  
 4.3 กำรส่งเสริมบทบำท

กำรตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่าย
บริหาร พนักงานและพนักงาจ้าง 
2. กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบรูณำ
กำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน
กำร ทุจริต 

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
กรณ ีพบเห็นการทุจริต 
 

- - - -  

 รวม จ ำนวน....8.......โครงกำร      



รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๑ 

1. ชื่อโครงกำร กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส        
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่
ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึง
การสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท ากิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง หรือนอกเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง  

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาล 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ           
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ 
หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 



๑๑ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองแกลง  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรของเทศบาล มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลเมอืงแกลง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง พ.ศ. 25๕๘ โดยก าหนดกลไก

และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง      
ลงวันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม 25๕๘ ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,       มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน 
ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ      พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์      ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองแกลง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ   
ฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สรา้งความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็น
สากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง  
 



๑๓ 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วน
ร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๓ 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี        
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต 
โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์
ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกบุ่คลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 



๑๕ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่  ๔  

 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย

อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือด
หายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท าง านในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง ที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นทีผู่้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกัน
การทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่.....5..... 

 
 

1.  ชื่อโครงกำร    โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการช าระภาษเีทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล  

  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองแกลง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) งานผลประโยชน์ กองคลังเทศบาลต าบล 
เมืองแกลง  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ.2497  (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน)  ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ถึงแม้นจะสามารถจัดเก็บได้ แต่ก็ยังมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ครบถ้วน เป็นธรรม ดังนั้น  
การรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการช าระภาษีต่างๆ จึงใช้แนวทางในการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้และสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และเพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรใน
ท้องถิ่น 
 

  งานผลประโยชน์ กองคลังเทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงจัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดเก็บรายได้ ที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้จัดท าการประชาสัมพันธ์แนะน าเกี่ยวกับการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือเป็นการรณรงค์และพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และโดยการติดตั้งป้ายประกาศ การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สาย การส่งหนังสือแจ้งรายตัวผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี และการจัดท าสื่อใบปลิว แผ่นพับเพ่ือส าหรับเป็นคู่มือประชาชน
ขนาดย่อ 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และเพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  3.2  เพื่อลดปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน
และไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระท าผิดระเบียบและกฎหมาย 
  3.3  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  

3.4  เพื่อให้การจัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บได้ถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.5  เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย 
3.6  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างผู้ที่อยู่ในข่าย 

ต้องเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

4.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  1. ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี 

2. พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 

5.  เป้ำหมำย 
  1. ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี จ านวน 100 คน  

2. พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 
 



๑๙ 

 

6.  วิธีด ำเนนิกำร 
  6.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.3  จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
  6.4  เชิญผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี 
  6.5  จัดอบรม 
  6.6  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
   

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
 

8.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  งานผลประโยชน์  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 

9.  งบประมำณ 

  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการรณรงค์
เชิญชวนและส่งเสริมการช าระภาษี) ตั้งไว้ จ านวน 30,000 บาท/ปี 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 

10.1  ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย 
ที่เก่ียวกับภาษีต่างๆเพ่ิมมากข้ึน โดยวัดจากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
  10.2  ร้อยละ 70 ของผู้ที่อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีท้ังหมดมาช าระภาษีเพ่ิมมากข้ึน 
  ผลลัพธ์ 
  10.3  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถพัฒนาตนเองจากความรู้ที่ได้รับ สามารถน าวิธีการ ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูก
วิธีการปฏิบัติงานของทางราชการ ท าให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  10.4  เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถน ารายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประชาชนในเขตได้รับการบริการสาธารณะต่างๆ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
  10.5  เทศบาลจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 
  10.6  เสริมสร้างความเข้าใจอันดี เกิดจิตส านึกและให้ความร่วมมือร่วมใจ สร้างศรัทธาและทัศนคติ
ที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
  10.7  ไม่เกิดเป็นหนี้ค้างช าระซึ่งจะสร้างปัญหาในการฟ้องร้องให้มาช าระภาษีในอนาคต ก่อให้เกิด
ความบาดหมางกันระหว่างประชาชนกับเทศบาล 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   6  

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดคีวามชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล         
พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน          
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งตามภารกิจ  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยแต่งตั้ง
ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



๒๑ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลดัเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   7  

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน 



๒๓ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   8  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไ ปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ 14.5 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาล      
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ข อง
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0892.3/ว835         
ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 ที่แจ้งให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 
ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุข
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด 
ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรอืนอกเขตจังหวดั
ตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 



๒๔ 

 

 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งบประมาณ ๒5,๐๐๐ บาท/ป ี

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   9  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของ
การปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” 
และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด               
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ 
ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 



๒๖ 

 

 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมา
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองแกลง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   10  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบ ข่ายของความ
รับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่อง
นั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่
ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลั ดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 



๒๘ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑1  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตริำชกำร” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมิน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านัก/ทุกกอง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 



๒๙ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑2  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลเมืองแกลง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองแกลงขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณไีดร้ับทราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้ผู้รับบริการ           
ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองแกลงตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองแกลงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 



๓๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑3  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำท่ีของ
เทศบำลต ำบลเมืองแกลงว่ำทุจรติและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาลต าบลเมืองแกลง บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบล
เมืองแกลง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียน
ให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๓๑ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑4  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลเมืองแกลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และประกาศ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
เมืองแกลงขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย   จ่ายแจก 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบเทศบาลต าบลเมืองแกลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
 
 



๓๓ 

 

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑5  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองแกลงจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 



๓๕ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่   ๑6   

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล และกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลงั” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง เทศบาลเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑7  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองแกลงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้ อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเมืองแกลงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๑8  

 

1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลเมืองแกลง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เทศบาลต าบลเมืองแกลงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จาก
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลใน
การท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้ำหมำย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดย
การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๓๘-๖๗๑ ๒๒๒ ต่อ ๓๐๗ ทางโทรสารหมายเลข 0๓๘ -๖๗๑ ๒๐๙ 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
 



๓๘ 

 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๑9  

 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   20  

  
1. ช่ือโครงการ โครงการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ให้ ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้
ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุณภาพ  โดยให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่ก าหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี  การจัดท า เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดให้เทศบาล จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหวัดหวัด เพื่อน าไปจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป 
 
  ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 13 ชุมชน ได้น าโครงการที่มีอยู่ในแผนชุมชนของ
ตนเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ท าให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันคิด รวมกันท า มีการประสานเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมือง
แกลงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสร้างกระบวนการองค์ความรู้ของคนในชุมชนเพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนาและ
แก้ไขอย่างยั่งยืน ประกอบกับการท างานบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลกับชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งการน าโครงการในแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลง  จึงได้มีการ
ด าเนินการโครงการจัดท าข้อมูลแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 13 ชุมชน อนึ่งการจัดท าแผนชุมชนนี้เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1)  เพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีการวางแผนชุมชนด้วยตนเอง 
 2)  เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 
 3)  เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคค ีท างานเป็นทีม กล้าคิด กลา้แสดงออกและทราบถึงศักยภาพของตนเองในการที่จะร่วมกัน
พัฒนาชุมชน         

4)  เพื่อให้เกิดการบรูณาการร่วมกันระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาเทศบาล และหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 5)  เพื่อน าโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนมาเช่ือมโยงบรรจไุว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
4.  เป้าหมาย 
 1)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน  ชุมชน จ านวน 13 
ชุมชน หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วข้อง  
 2)  ชุมชนในเขตเทศบาล และประชาคมต าบล 
 ๓) ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑๓ ชุมชน  
 ๔)  จัดประชุมจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ เพื่อน าโครงการในแผนชุมชนฯ เข้าแผนพัฒนา  เทศบาลฯ  ประธาน
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน จ านวน 13 ชุมชน  
 ๕)  ประชุมคณะกรรมการสนับสนนุฯ  จัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาล  
 ๖)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล  
       
5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 13 ชุมชน เทศบาลต าบลเมืองแกลง หรือสถานท่ีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 



๔๑ 

 

6. วิธีการด าเนินการ/ กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ.2561 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1) ขออนุมัติโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรับวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการ 
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ และการน า 
โครงการในแผนชุมชนเสนอเพื่อเขา้แผนพัฒนาเทศบาล 
3.) แต่งตั้งคณะท างานในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับ 
 เคลื่อนแผนชุมชน 
4) ทุกชุมชนมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อเสนอปัญหาความ 
 ต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้ความเห็น(ร่าง) แผนชุมชน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของชุมชนตนเอง จ านวน 
 13 ชุมชน ร่วมกับคณะท างานโครงการฯ เทศบาลต าบล 
 เมืองแกลง 
5) น าโครงการจากแผนชุมชนที่เกนิศักยภาพของชุมชน 
  ให้กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 256๑ -2564) 
6) ประชุมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมน จ านวน 13 
 ชุมชน สรุปการจัดเรียงล าดับความส าคญัของโครงการ 
  เพื่อน าเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 
7) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนฯ รวบรวมแนวทาง 
 ปัญหาความต้องการ และข้อมลู เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา 
 เทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
8)  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   เทศบาล เพื่อเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 
9)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตัิร่างแผนพัฒนาเทศบาลและ 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
๘. งบประมาณ  
 - เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจา่ยที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆโครงการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวนเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนประชาคมชุมชน มีประชาชนมีสัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของประกาศสัดส่วน      
การประชุมประชาคมระดับชุมชนและต าบล 
 
 
 



๔๒ 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 ๑๑.1 ท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๑.2 ท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสจุริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุณภาพ 
 ๑๑.3 ท าให้ชุมชนมีแนวทางพัฒนาท่ีเป็นระบบแบบแผนในการด าเนนิงานตามเป้าหมายที่วางไว ้
 ๑๑.4 ท าให้ชุมชนเกิดความรัก สรา้งความสามคัคีในชุนชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

    รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   21  

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามทีเ่ทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกัน
การทุจริตในเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลเมืองแกลง  อย่างแข็งขันส าหรับ
การท างานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน 
(โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่
อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง ๑๓ ชุมชน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลเมืองแกลงอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเมืองแกลงในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๒2  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่
ดีของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาท
ของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลเมืองแกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง หรือโครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 



๔๕ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒3  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วย
รับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้มีการจัดท าและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ 
ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองแกลง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

 

 



๔๖ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒4  

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำลต ำบลเมืองแกลง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาล
ต าบลเมือง ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพื่อควบคุมลด
ความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี
การติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเมืองแกลงน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเมืองแกลง รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลงประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 



๔๗ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒5  

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับ กำรบรรจุแต่งต้ัง 
กำรโอน กำรย้ำย กำรเลื่อนระดับและกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของ
งานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ 
และการจ้างพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย           
การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
การย้าย การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง ได้มี                
การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.เทศบาลจังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล                   
โดยการประกาศเสยีงตามสายภายในเขตเทศบาล 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 - การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับ
การตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่ง การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด มีมติเห็นชอบ (ก.จังหวัด) 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 



๔๙ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ด าเนินการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง  
ตามขั้นตอน ตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายก าหนด 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย                   
การเลื่อนระดับ และการจ้างพนักงานจ้าง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๒6  

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการ
ท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

 

 



๕๑ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่  ๒7  

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ 
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเง่ือนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลือ่นหรือปฏิบตัิไมค่รบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ท่ีตนเอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีแล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ีอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒8  

 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสรมิสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่
ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีสว่นร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใส
ในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน ๑๒ คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง  

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 



๕๓ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   ๒9  

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประชำสมัพันธ์ กรณี พบเห็นกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง

ตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปราม
การทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี      ส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 6.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 6.6 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   30  

 

1. ชื่อโครงกำร: โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     
และส่งเสริมอาชีพประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลเมืองแกลง   
 

๒..หลักกำรและเหตุผล 
  ตามมาตรา ๕๐ (๖) และ มาตรา ๕๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นตามล าดับ ตลอดจนเทศบาลต าบลเมืองแกลงได้มีนโยบายที่ส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน   
ได้เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ  มาต่อยอดและขยายผลไปสู่สังคมโดยรวม เทศบาลต าบลเมืองแกลง  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว            
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริม
อาชีพประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตสินค้าอุปโภคได้ในครัวเรือน   
  ๓.๔ เพ่ือลดรายจ่ายภาคครัวเรือนให้กับประชาชน 

๔. เป้ำหมำย 
  จัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิบั ติ การด้ านการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง                        
โดยก าหนดผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๓0 คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   เทศบาลต าบลเมืองแกลง      

๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  ๔.๑   ศึกษาข้อมูล  และหาแนวทางการด าเนินงาน 
  ๔.๒  เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินการ 
  ๔.๓  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔  ด าเนินการตามโครงการ 
  ๔.๕  สรุปผลการด าเนินงาน 
                                                                                                     

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

 

 

 



๕๕ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
 เบิกจ่ายจากงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  กองการศึกษา

งานพัฒนาชุมชน   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริมอาชีพประชาชนตั้งไว้ 
๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ขอเบิกจ่ายตามโครงการทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐  บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 
รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้   

 ๘.๑. ค่าวิทยากร      เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐    บาท 
 ๘.๒. ค่าอาหารว่าง  อาหาร และเครื่องดื่ม   เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐    บาท 
 ๘.๓ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน    ๑,๒๐๐    บาท 
 ๘.๔ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม เป็นเงิน     ๑๘,๘๐๐    บาท 

(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองแกลง      

๑๐. กำรติดตำมและประเมินโครงกำร 
  ๑๐.๑  ติดตามด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
  ๑๐.๒  ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑๐.๓  ด าเนินการจัดท าแบบประเมินโครงการ 
  ๑๐.๔  น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินโครงการมาวิเคราะห์และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา 

๑๑. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑๑.๑  ประชาชนได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพตามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๑.๒ ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพได้ 
  ๑๑.๓ ประชาชนสามารถผลิตสินค้าอุปโภคได้ในครัวเรือน   
  ๑๑.๔ ลดรายจ่ายภาคครัวเรือนให้กับประชาชน 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๓1  

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโตไปไม่โกง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการในกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร       
โตไม่ไม่โกง ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ รวม 40 ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ช้ันอนุบาล
จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมหลักสูตรโตไปไม่โกง เพื่อน าไปใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในช่วงระหว่างเดือน 
ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณ    
รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ไม่ทุจริตไม่โกงทุกรูปแบบ 
 โรงเรียนอยูเ่มืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงจัดท าโครงการโตไปไม่โกงขึ้นมานี้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนึกถึงความไม่ดีของการกระท าทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ไม่ทุจริตไม่โกงทุก
รูปแบบ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เชิงปริมาณ  
 - นักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จ านวน 189 คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - จัดท าหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้       
กับนักเรียน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าหลักสูตรและก าหนดแนวทางกิจกรรมดังนี ้
  6.2.1 น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.2 น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดมาใช้ในการเรียนการสอน 
  6.2.3 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างส านึกท่ีดีและมีจิตสาธารณะ 
  6.2.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  6.2.5 จัดท าสาระการเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 จัดการเรียนการสอน 
 6.5 รายงานผลรายงานโตไปไม่โกง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๕๗ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความไม่ดีของการท าทุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและมีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและความเป็นธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ไม่ทุจริต ไม่โกง    
ทุกรูปแบบ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที ่ ๓2  

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรสรำ้งควำมร่วมมือบูรณำกำรทุกภำคส่วน เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ท่ีมุ่งเน้นกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนา
ท้องถิ่นของตน พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต  
 3.2 มีเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการตระหนักถึงปัญหาการทุจริต  
 10.2 มีเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/,มำตรกำร 
ล าดับที่...33........... 

 
1. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาแวดล้อม 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญที่มักเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และ              
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะพบได้ในเกือบทุกประเทศ โดยประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่
ก าลังประสบปัญหาดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550-2554 ด้วยการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 
ซึ่งหากไม่มีแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมแล้ว จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และยัง
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศได้ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต จึงทรงให้มีการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีการท านุบ ารุง 
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยทรงเน้นงานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ 
ของพระองค์ จะมีแนวทางเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน าทรัพยากรหรือวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถหาได้
ง่ายในชุมชนมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการบ าบัดน้ าเสียและใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับมลพิษทางของประเทศ 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามรถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1. เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒  เพ่ือเป็นการขอบคุณ ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.๓. เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

๔. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 



๖๐ 

 

  -  มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานบุคคลหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน  2๐  คน  

 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 -  ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน  2๐  คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
๖. กิจกรรมด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือให้แต่ละชุมชน/หน่วยงาน
เสนอผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
 ๖.๓. แต่งตั้งคณะพิจารณาคัดเลือก 
 ๖.๔. คณะกรรมการฯด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอรายชื่อให้
นายกเทศมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
    

๗. ระยะกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

 - ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

๑0. ผลชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ . ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๒  สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่  34  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือหน่วยงำนที่ท ำคุณประโยชน์กิจกำรสำธำรณะของเทศบำลต ำบล          
เมืองแกลง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านของเทศบาลต าบลเมืองแกลงในทุกๆปี ได้จัดให้มีกิจกรรมส าคัญในการมอบ
เกียรติคุณแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าคุณประโยชน์กิจการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล
หรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆในท้องถิ่น สร้างขวัญและกลังใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ
ชุมชนสังคม สร้างแรงบัลดาลใจและเป็นแม่แบบให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการด าเนินชีวิต โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ ได้รับ
มอบประกาศเกียรติคุณ จะต้องเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือสังคมโดยรวม ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้าน
พัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการอนุลักษณ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณะ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ 
 3.2 เพื่อเป็นการขอบคุณ ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
 3.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการรู้จักเสียสละและมีจิตสาธารณะ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับท้องถิ่น จ านวน 30 คน/หน่วยงาน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับท้องถิ่น จ านวน 30 คน/หน่วยงาน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับท้องถิ่น 
เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แต่ละชุมชน/หน่วยงานเสนอผลงาน เข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือก 
 6.3 แต่งตัง้คณะพิจารณาคัดเลือก 
 6.4 คณะกรรมการฯด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอรายช่ือให้นายกเทศมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
 6.5 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับท้องถิ่น ในงานประเพณี
บุญกลางบ้าน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 



๖๒ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ 
 10.2 สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณ ให้กับผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น สังคมละประเทศชาติ 
 10.3 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการรู้จักเสียสละและมีจิตสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   35  

 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพสมำชกิสภำเทศบำล ฝ่ำยบริหำร พนักงำนและพนักงำจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หัวใจของการบริหาร คือ การบริหารคน ดังนั้น คนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องในแนวทางเกี่ยวกัน จะมาซึ่งความส าเร็จของการบริหารองค์กร จึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลได้เพิ่มพูนความเข้าใจในระเบียบและ
ข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
๔. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาลแลพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)   

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
 ส านักปลดัเทศบาลต าบลเมืองแกลง  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลมีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบและข้อ
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   36  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลำกรที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมของเทศบำลต ำบล 
เมืองแกลง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่
บุคคลากรอื่น ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
ยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxxมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง  มีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 - บุคคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคลากรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลากรดีเด่น 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคลกร ดีเด่น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ทีมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 10.2 บุคลากรในองค์กร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 



๖๕ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   37  

 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เทศบาลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน             

ในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืน การบริหารงานของเทศบาล จึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่
อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิด
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ                  
ให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย ปรับเปลี่ยน
สายงาน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการน าหลักธรรมของศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตด้วยการเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจด้วยการท าสมาธิ เพื่อยกระดับจิตใจให้มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 
การท างานด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบมีเหตุผล ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อการ
ให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
3. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม                    
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน                                
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุข                    
ของประชาชน 

๒.๒ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการเทศบาลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 



๖๖ 

 

๒.3 สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

๒.4 เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจด้วยการท าสมาธิ น าสู่การพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึก ในการกระท าความดี รู้จัก
การให้ การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4. เป้ำหมำย 
  จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงาน ประกอบด้วย  

4.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
4.2 พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า  
4.3 พนักงานจ้างและพนักงานครูเทศบาล  
 

5. หลักสูตรกำรอบรม 
  หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
  - การท างานเป็นทีม 
  - กิจกรรมให้ความรู้การเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจด้วยการท าสมาธิ 
  - การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  - สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  6.1  ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
  6.2  จัดท าแผนการฝึกอบรมและก าหนดการฝึกอบรม 
  6.3  จัดท าโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
  6.4  ด าเนินการฝึกอบรม  โดยการบรรยาย 
  6.5  ประเมินผลการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 
 

7. ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ เพ่ิมมากข้ึน 
 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

9.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น 3 
10. งบประมำณ 
  งบประมาณส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                               
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                     
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท (รายละเอียด                              
ตามประมาณการแนบท้าย) 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 



๖๗ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
11.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม                                         

และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน                             
โดยยึดหลักบริหาร  กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุข                    
ของประชาชน 

11.๒ บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวความคิด บริหาร
จัดการเทศบาลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

11.3 สามารถสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

11.4 บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้รับการพัฒนาจิตใจด้วยการท าสมาธิ                    
น าสู่การพัฒนา จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์                
มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ  และมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชน                                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
  ใช้แบบประเมินผลการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

๑. กิจกรรม    ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลเมืองแกลง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 6 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559) และการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว ้ 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลเมืองแกลง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่
จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ของการด าเนินการในด้านต่างๆ จึงได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดขึ้น  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๔.  เป้ำหมำย 

แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน และด าเนินการตดิตามประเมินผล
ฯ ช่วงเดือนเมษายนและตลุาคม ของทุกปี 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

5.1 ท าญัตติเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภา จ านวน 3 คน 

5.2 ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จ านวน 2 คน 

5.3 ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เพื่อคัดเลือก จ านวน 2 คน 

5.4 ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน และคดัเลือกผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 2 คน 

5.5 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

5.6 จัดส่งค าสั่งฯ แก่คณะกรรมการฯ และจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น



๖๙ 

 

ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

6.  ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

7.  งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน   

9.  ตัวชี้วัด / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๓.๑  การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓.๓  เทศบาลต าบลเมืองแกลงแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
๓.๔  ผู้บริหารวางแผนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ 
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