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ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
............................................................ 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ   สกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗           ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  และประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  ดังรายละเอียดทีป่รากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

             ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐       
 

วิชัย  อนันตเมฆ 

       (นายวชิัย  อนันตเมฆ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวน 

 

 



 

 

ค้าน้า  
 
 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจาก    
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ        สภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล   ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ  ๕  ปีข้างหน้า 
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน     ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวนต่อไป  
  

 

 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
 อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
                   หน้า  

 
ส่วนที่  1  บทน้า           1  

-  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 -  หลักการและเหตุผล 
 -  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 -  เปูาหมาย 
 -  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     5  

-  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ  แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    
 มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        8   

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต       24   
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     45   
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    60 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ภาคผนวก 
 -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  1 
บทน้า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล  
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น         
แต่ในทางปฏิบัติ ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว เกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ   รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง    
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็น  
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ านิยมที่ผิด    
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอรร์ปัชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
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พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป ี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี (Good Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน 
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 



 

 

5 
ส่วนที่  2 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และ ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
3) กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

80,000 
- 
- 

80,000 
- 
- 

80,000 
- 
- 

80,000 
- 
- 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน 

30,000 
40,000 

30,000 
40,000 

30,000 
40,000 

30,000 
40,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) กิจกรรม น าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
3) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ี
ปากน้ าหลังสวน 

40,000 
- 
 

40,000 

40,000 
- 
 

40,000 

40,000 
- 
 

40,000 

40,000 
- 
 

40,000 

 

มิติที่  1 รวม  1  มาตรการ   2  กิจกรรม   5  โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000  
2. การบรหิาร
ราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวน” 

5,000 5,000 5,000 5,000  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 

1) มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ” 
2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 



 

 

6 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
5) โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

- 
 
- 

32,000 

- 
 
- 

32,000 

- 
 
- 

32,000 

- 
 
- 

32,000 

 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

20,000 - - -  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์ 

กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นท่ี
ประจักษ์” 
 
 

15,000 15,000 15,000 15,000  

2.5 มาตรการจัดการในกรณี  
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ” 
2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
3) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 

มิติที่  2 รวม 4  มาตรการ    4  กิจกรรม   3  โครงการ 72,000 72,000 72,000 72,000  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากน้ า
หลังสวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
3) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1) กิจกรรม “ด าเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน” 
2) กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/  
ร้องทุกข์รับทราบ” 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 
2) กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน
ประชาคม” 
3) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่  3 รวม 5  มาตรการ    3  กิจกรรม    - - - -  
4. การเสริมสร้าง
และปรบัปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏบิตัริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน ตามท่ีคณะ- 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
 

- - - -  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
2) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร” 

- 
 
- 

40,000 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

กิจกรรม “ติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 15,000 15,000 15,000 15,000  

มิติที่  4 รวม 4  กิจกรรม    2  โครงการ 15,000 55,000 15,000 15,000  



 

 

8 
 

ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิัติการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล้าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ

การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน  
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ   จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)   ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือก น าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการด าเนินงาน ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  เทศบาลต าบลปากน้ า  
หลังสวนจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
  3.2  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาล 
  6.2  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  6.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  6.4  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  80,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
  10.2  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  10.3  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  10.4  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ล้าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่ง

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 3.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ จ านวน  3  เรื่อง ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7    สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
  6.2  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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ล้าดับที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล

ปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา  หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ  ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้  หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  3.2  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
  3.3  เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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6. วิธีการด้าเนินการ 
  จัดประชุม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล้าดับที่  4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความด ีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้  หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย  สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ตระหนักถึงปญัหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต
ขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัว เห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็น
ก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
ที่ได้ผลที่สุด  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖  เทศบาล
ต าบล มีหน้าที่ในการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.2  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความ
ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

3.4  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลปากน้ า  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน      

ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
5.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
5.3  ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
5.4  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนก าหนด 

   5.5  ท าพิธีมอบรางวัล ณ  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 30,000 บาท 

8. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2  เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.3  เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง

การต่อต้านการทจุริต 
10.4  เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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ล้าดับที่  5 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการท าหน้าที่ให้บริการเป็นตัวแทนของรัฐ  ในการบริการสาธารณะ  การบริหารจัดการตาม
ภารกิจต่างๆ  ในอ านาจหน้าที่พึงปฏิบัติกับประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขเป็นประการ
ส าคัญ  ในการนี้  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และการให้บริการจัดเก็บนอกสถานที่ราชการหรือการ
ประชาสัมพันธ์  เพ่ือช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  และถือเป็นการอ านวยความสะดวก  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของทางราชการ  และเป็นภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการท างาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  อีกทั้ง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้าน
การช าระภาษี  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  โดยมีเปูาหมายเพ่ือจัดประชุมและออก
ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี  สร้างความพึงพอใจ  พบปะประชาชน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับ รู้ข่าวสาร  
รับทราบความต้องการของประชาชน  พร้อมชี้แจงและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ 

 2.2  เพ่ือชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษี พร้อมให้ชี้แจงตอบข้อซักถามในการด าเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชนทราบ 
 2.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดยให้ประชาชนช าระภาษีในระยะเวลาก าหนด 
 2.4  เพ่ือพัฒนาจิตส านึกของประชาชน รวมถึงสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 

ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. สถานที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีการด้าเนินงาน 
 5.1  จัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ให้กับเจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
 5.2  ประสานงานกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สิน ให้ยื่นแบบและช าระภาษีตามก าหนด 
 5.3  ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 5.4  ก าหนด วัน เวลา การประชุมและการให้บริการนอกราชการ 
 5.5  จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2561 
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8. งบประมาณ 
 40,000  บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนในการช าระภาษี  และประชาชนมีทางในการเลือกช าระ

ภาษีมากข้ึน 
10.2  ประชาชนได้ทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษี และรับทราบการด าเนินงานด้านการจัดเก็บ

รายไดข้องเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
10.3  มีรายได้จากเงินภาษีเพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานเชิงรุกและลดการค้างช าระภาษี  ท าให้สามารถลด

จ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระลงได้ 
10.4  ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีความพึงพอใจและส่งผลให้เต็มใจที่จะ

ช าระภาษี 
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1.3 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล้าดับที่  6 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากปัจจุบัน  เด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหา   เช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของ
ชาติ  ดังนั้น จึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
เด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖  เทศบาลต าบล มีหน้าที่ในการให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้  มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  3.2  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จ านวนไม่น้อยกว่า  50  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
  5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
40,000 บาท 

8. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้
  10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ล้าดับที่  7 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการ
รักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ตระหนักถึงเรื่องนี้  จึงได้กิจกรรมน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปปรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้าง
ชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 

1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 

2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่
เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) กระท าอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 
เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอหากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 

5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน  

ทั้งนี้ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๖  เทศบาลต าบล มีหน้าที่ในการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจั ดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเด็ก  ให้รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต 
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.2  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็ก  และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
4. เป้าหมาย 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. วิธีด้าเนินการ 
  5.1  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  

5.2  ก าหนดเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.3  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สมองเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย  
5.4  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
5.5  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.6  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา

หลักสูตรและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

6. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2  เด็กมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ล้าดับที่  8 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีปากน้ าหลังสวน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ  เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศ
ที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย   
2  องศาเซลเซียส  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้จัดท าโครงการ 
“ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ปากน้ าหลังสวน” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City)   

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
  3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลปากน้ า   
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
    3.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City)  สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้   จ านวนไม่น้อยกว่า   100   ต้น 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลปากน้ า   อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

6. วิธีด้าเนินงาน 
  6.1  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
  6.3  จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2  ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
ล้าดับที่  9 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564      
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกา ร
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน        
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี   ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะท า
ได้เท่าที่จ าเป็น ตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น 
 



 

 

25 
 

อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะ
ใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม   ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส   มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
  4.2  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 4 ปี 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
  6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

-  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ 
   -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
   -  มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 4 ปี  จ านวน  1  ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
-  การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรภายในองค์กรได้ 

   -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

ล้าดับที่  10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง    

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่
กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37   ที่ก าหนดให้ 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ     
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส             
ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของเทศบาล   
มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล   มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดชุมพร 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
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3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ   จ านวน         

3  ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ   ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ 
6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 

ถือปฏิบัติ 
6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกไตรมาส 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า  3  ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

-  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล้าดับที่  11 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 
2559  ลงวันที่  29 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559  ข้อ 14  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง

ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

6.3  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้   โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 

6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
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6.5  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  29 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ล้าดับที่  12 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี   และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  บุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล้าดับที่  13 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23            
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้               
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ และระบบกระจายเสียง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียง   หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

   -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

   -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล้าดับที่  14 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  เทศบาลในฐานะ    
ผู้ให้บริการ ก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่   การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบั ติงานตามหน้าที่ของ
เทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตาม     
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ      
พึงพอใจ 
  3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4  เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน  1  ครั้ง/ปี 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
  6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  32,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน  1  ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต 
   -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
   -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3  มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล้าดับที่  15 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ  และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น     
การกระจายอ านาจตัดสินใจ   การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย 
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น  งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวก เพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ  ทั่วถึง  และแก้ไขปัญหาต่างๆ        
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน  
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส  สามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาล และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   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  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชน  ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัต ิ การรักษาราชการแทน 
  6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวน  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน           
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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2.4  มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล้าดับที่  16 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต 
ทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอนัส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
  3.3  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน/ปี 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  พ้ืนที่เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

6.2  ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
6.3  มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก 
6.4  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  เว็บไซต์เทศบาล  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  15,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 
ล้าดับที่  17 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต  อันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้จัดท ามาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

   6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล้าดับที่  18 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ล้าดับที่  19 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น      
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนขึ้น  เพ่ือด าเนิน
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  เพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้ถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
  6.3  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4  เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปากน้ า
หลังสวน ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก  ตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวนตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ล้าดับที่  20 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ตามที่กฎหมายก าหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงได้จัด
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสา รเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวน ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน โดยมีงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที ่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  3.2  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปากน้ า
หลังสวน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  จ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  

6. วิธีด้าเนินการ 
  6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  และตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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  6.5  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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ล้าดับที่  21 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7  และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกจ านวน 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด้าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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ล้าดับที่  22 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 7  และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)  โทรศัพท์ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ช่องทาง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ล้าดับที่  23 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ด าเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือ
ไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2  เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.3  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
3.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยมีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด้าเนินการ 
5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
- ผ่าน facebook   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5.3  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.4  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน 
5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ให้บริการในวัน  เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
6.1  กล่องรับความคิดเห็นหรือยื่นด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  
6.2  ทางโทรศัพท์หมายเลข 077-561061 ทางโทรสารหมายเลข 077-561061 ตอ่ 208 
6.3  ทางเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  
6.4  ทางไปรษณีย ์

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน 
9.2  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

9.3  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.4  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ล้าดับที่  24 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง        
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต 
3.2  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด้าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีการด้าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กองที่เก่ียวข้อง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

9. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล้าดับที่  25 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน โดยงานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนก าหนด  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  จ านวน  10  คน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนบางต าแหน่งในปัจจุบันจะ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่  10  ตุลาคม  2561  เทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  10  ตุลาคม  2561   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9  

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานแผนและงบประมาณ  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ า   
หลังสวน เป็นองค์กรในการยกร่าง หรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 
 

ล้าดับที่  26 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชาคม” 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545   พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชาคม  เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้า งของ
เทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วน
เทศบาลก็สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

ต าบลปากน้ าหลังสวน 
3.2  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ให้เกิด

การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  คัดเลือกตัวแทนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชน/ประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แตเ่ทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนให้ความส าคัญในการมีตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส โดยตัวแทนประชาคมไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 

6.3  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนประชาคมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ล้าดับที่  27 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน โดยงาน
แผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นที่ได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  จ านวน  11  คน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนบางต าแหน่งในปัจจุบัน

จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่  26  เมษายน  2562  เทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  26  เมษายน  2562  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2558 หมวด  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28   

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานแผนและงบประมาณ  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ า
หลังสวน เป็นองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้วางไว้  โดยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาคมและชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนได้ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด 
 

ล้าดับที่  28 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
3.2  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวนทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3.3  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ  

ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล้าดับที่  29 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้   ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน  ๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน  และสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
คนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด้าเนินการ 
5.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6 
5.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร

ทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
9.3  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
9.4  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
9.5  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 70 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 )  
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด้าเนินการได้ 
 

ล้าดับที่  30 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด  บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ   เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานด้วยกระบวนการ
ที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 2561  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล้าดับที่  31 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด  ๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 



 

 

67 
 

3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  จ านวน  5  คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ า  
หลังสวน  จ านวน  12  คน  รวม  17  คน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีความรู้ความเข้าใจ มิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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ล้าดับที่  32 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร” 

2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่  ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมี   
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและ
ลดการทุจริต 

 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  จ านวน  12  คน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีการด้าเนินงาน 
6.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

  6.2  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
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10. ผลลัพธ์ 

10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70 
 

4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน  
การทุจริต 

 
ล้าดับที่  33 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 

  3.2  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

6. วิธีด้าเนินการ 
6.1  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

  6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค้าสั่งเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
ที่    156 / 2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
……………………………………. 

เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ า    
หลังสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  ประกอบด้วย 

  1) นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวน      หัวหน้าคณะท างาน 
  2) ประธานสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน    คณะท างาน 
  3) ปลัดเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน     คณะท างาน 
  4) ผู้อ านวยการกองคลัง       คณะท างาน 
  5) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      คณะท างาน 
  6) หัวหน้าฝุายอ านวยการ       คณะท างาน 
  7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           คณะท างาน/เลขานุการ 
  8) เจ้าพนักงานธุรการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่
๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๔. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการ

ทุจริต 
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมตามสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันท่ี   9   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 

        (ลงชื่อ)        วิชัย  อนันตเมฆ 
          (นายวิชัย    อนันตเมฆ) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวน 
 

 


