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ค าน า 
 

 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังท าลายทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามชาติ ตลอดทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  
 

        เทศบาลต าบลร่มเกล้า ได้ตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐจะต้อง
เร่งด าเนินการป้องกัน การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป  ด้วยการสร้างระบบการ
ป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ              มิ
ชอบภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น           โดย
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3                       ( 
พ.ศ. 256๐-2564 )  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมือง  ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต           
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 

 
บทน า 

 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์                    
เพ่ือต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์  
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

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  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดงันี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

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

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
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ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

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

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น             
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต             
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม            
ที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด       
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย             
ของบ้านเมือง  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ . ศ .  2546 กา ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ต าม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม     
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ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

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

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

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ  เป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น  

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง            
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  ๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
โดยแยกตามมิติ ๔ มิติ ดังนี้ 
 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกดิ
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
    ๑) โครงการความรู้คู่คุณธรรม 
    ๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
    ๑) มาตรการ “ส่งเสรมิ 
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 
    ๒) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจรติ” 
  
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑) กิจกรรมให้ความรู ้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) มาตรการ “จัดท า 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน” 

 
 
 
 
 

10,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

10,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

10,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

10,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(-ต่อ-) 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก ่
ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

๑) โครงการจังหวัดสะอาด  
๒) ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน 
๓) โครงการสรา้งทัศนคติและ
จิตส านึกท่ึดีในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 
๔) อบรมอาสาสมคัรรักษา
สิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า 
๕) โครงการปลูกป่าชุมชน 
 
๖) โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะ 
๗) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วิปัสนากรรมฐาน 

๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช่
งบประมาณ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
๒) โครงการส่งเสริมวันเด็ก
แห่งชาติ 
๓) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลร่มเกล้า 
๔) โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

มิติท่ี  ๑  รวม จ านวน    ๑๘   โครงการ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๗ 
 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.1 แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
มอบหมายงาน 
    1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพสัด ุการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยดึถือและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบยีบกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    1) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 
    2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 
   ๓) โครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ – 
จัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
    1) มาตรการ “ยกระดับ 
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 



ห น้ า  | ๘ 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(-ต่อ-) 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้ 
อ านาจหน้าที ่
ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) มาตรการการมอบ 
อ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรต ิ
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัต ิ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
    ๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
    ๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    1) กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

 

 
 



ห น้ า  | ๙ 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(-ต่อ-) 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
 
    1) มาตรการ “จัดท า 
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   ๑) มาตรการ “ให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าท่ี
ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง 
ร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 
    ๑) มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติท่ี  ๒  รวม จ านวน  ๑๔  โครงการ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐  
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๐ 
 
 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
ของเทศบาลต าบลร่มเกล้าใหม้ ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
    ๒) กิจกรรม “อบรมให ้
ความรูตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการจดัหาพัสด ุการ
ค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
    ๑) มาตรการ “เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ 
หลากหลาย” 
    ๒) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น 
การเงิน การคลัง พัสด ุและ 
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 
3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับ
การปฏิบัตริาชการที่เป็น
ประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ห น้ า  | ๑๑ 
 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(-ต่อ-) 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

     1) มาตรการ “จัดให้ม ี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
ต าบล” 
    ๒) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3.2 การรับฟ้องความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
    1) โครงการจัด 
ประชาคมแผนชุมชน 
    2) การด าเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลร่มเกล้า 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
    1) มาตรการก าหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน  
    2) โครงการเทศบาล 
ต าบลร่มเกล้าเคลื่อนที ่
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึง
การไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
    1) มาตรการแกไ้ขเหต ุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    2) กิจกรรมรายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

 



ห น้ า  | ๑๒ 
 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(-ต่อ-) 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

3.3 การส่งเสรมิให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชน                      
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
    1) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ร่มเกล้า 
    ๒) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ
    1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
    2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีของเทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

มิติท่ี  ๓  รวม จ านวน  ๑๓  โครงการ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๓ 
 
มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
4.1 มีการจดัวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงาน
การจัดท าระบบควบคมุภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
    1) โครงการจัดท า 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
   2) โครงการจัดท า 
รายงานการควบคมุภายใน 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคมุภายใน โดย
ด าเนินการใหม้ีการจดัท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากบั 
ดูแล 
    1) กิจกรรมตดิตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
 
    2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 
ภายใน 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจ ุแต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
    1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(-ต่อ-) 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
 4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพสัด ุ
    ๑) โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
 
    1) โครงการอบรมให ้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
 
    2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
 
    ๑) กิจกรรมส่งเสรมิ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
    ๒) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรม่
เกล้า 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(-ต่อ-) 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
4.4 เสรมิพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน 
    2) กิจกรรมการติดป้าย 
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
    1) มาตรการการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

มิติท่ี  ๔  รวม จ านวน  ๑๕  โครงการ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐  
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ส่วนที่  ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

                ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด 

                         ประโยชนสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

๑.  ชื่อโครงการ ความรู้คู่คุณธรรม 

๒.  หลักการและเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกจากผลการศึกษา

พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐอีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนความมั่งคงของประเทศเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอาทิเช่นค่านิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบายยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็น
ผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการให้บริการของภาครัฐรวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่
แตกต่างและหลากหลายอาทิการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างการทุจริตในการให้สัมปทานฯลฯซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิด
พฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม และให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และพฤติกรรมวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

๒. เ พ่ือเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ                     
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

๔. เป้าหมาย 
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๓. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๔ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด งานกฎหมายและคดี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลการประเมินไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร             
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว              
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช่า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต้องาน ต่อ
หน่วยงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกตอ้ง 
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน

รว่มงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ให้แก่บุคลากรเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน  ๔๔ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  วัดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระในห้วงเข้าพรรษา จ านวน ๑๒ ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม              
ของทุกปี 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

๑. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
๔. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
๕. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง

และเกิดความเหมาะสม 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
๗. วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ

องคก์รตอ่การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานตอ่ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลร่มเกล้า” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลร่มเกล้า พ.ศ. 25๕๙
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่  
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์  ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลร่มเกล้า ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกลา่วมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลร่มเกล้าได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลร่มเกล้า” 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลร่มเล้าเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปน็แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลร่มเกล้า เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้าม 
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า นักทรัพยากรบุคคล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 
มุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบล
ร่มเกล้า จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่การปฏิบัติ       
ที่เปน็รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนขอ้มูล/องคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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 1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง  
               ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลต าบล                            
                    และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ               
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชนส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์            
ทับซอ้น 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ   
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 

ข้าราชการพนักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
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4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้าราชการพนักงานมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
ข้าราชการพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน                     

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใ ส กา รด า เ นิ น ง านขอ งหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ  

เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคสว่น ในท้องถิน่ 
ล าดับที่ ๑ 
๑.  โครงการจังหวัดสะอาด  
๒.  หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะ
มูลฝอย ของประเทศ(พ.ศ. 2559-2564)และให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) โดยมีเป้าประสงค์ ได้แก่
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทาง ขยะอันตรายของชุมชนได้รับการคัดแยก และมูลฝอยติด
เชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ  ตามแนวทางประชารัฐ 
ระยะเวลา 1 ปี พ.ศ. 2559-2560โดยจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการบริหารขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดสะอาด ขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้
หลักการ 3Rs(Reduce  Reuse และ Recycle) และหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” ภาค
ราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/ประชาชน โดยให้จังหวัด  อ าเภอ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
 เทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งประเทศที่มีความตั้งใจจะท า 
นะโนบายให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะมีการจัดการประชาคมทั้งต าบลเพ่ือสร้างจิตส านึกท าความเข้าใจเรื่องการ
จัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล 3Rs-ประชารัฐ กับการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย มี
ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลร่มเกล้าไม่มีที่ทิ้งขยะในพ้ืนที่ สืบเนื่อง
จากไม่มีที่ดินเพียงพอที่จะท าที่ทิ้งขยะ ฉะนั้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจสร้างจิตส านึกให้กับราษฎรในพ้ืนที่
ตระหนักถึงเรื่อง การคัดแยกขยะ เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะอันตรายในชุมชน เป็นต้น 
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในปี 2560 ขยะจะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล สัดส่วนขยะ
ประเภทต่างๆในระดับประเทศมีดังนี้ ขยะรีไซเคิล คิดเป็น30% ขยะย่อยสลายได้คิดเป็น 64% ขยะทั่วไปคิด
เป็น3% และขยะอันตรายคิดเป็น 3% 
  
๓.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดน่าอยู่น่ามอง และขยะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 
 2. เพ่ือให้ผู้น าและคนในชุมชนมีจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 3. เพ่ือให้มีที่ทิ้งขยะอันตรายและถังขยะเปียก 
๔.  เป้าหมาย 
 1. ชุมชนทั้ง ๗ หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่น่ามอง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าทั้ง ๗ หมู่บ้าน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑  - พ.ศ. 256๔) 
๗. วิธีด าเนินการ 

1. เทศบาลเชิญผู้น าชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ วัด ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาล มาประชุม 
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ชี้แจ้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและ
รัฐบาลยังได้ประกาศเรื่องนี้ เป็นวาระแห่งชาติด้วย และภายในปี 2560ทั่วประเทศให้ขยะลดลงได้ร้อยละ 5 
 2. เทศบาลแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการขยะในระดับต าบล และให้หมู่บ้าน ไปจัดตั้งคณะท างาน
บริหารจัดการขยะในระดับหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะให้ถูก ต้องตามความเหมาะสมของ
สภาพ้ืนที่ เพื่อน าสู่เป้าหมายการลดขยะให้ได้ร้อยละ 5ในปี พ.ศ. 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล 
 3. คณะท างานบริหารขยะมูลฝอยทั้งระดับต าบลและหมู่บ้าน ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้รูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่งผลให้ชุมชนสะอาด 
 4. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าประชุมราษฎรของหมู่บ้านตนเอง
ชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องการบริหารกาจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของตนเองและในภาพรวมของ
หมู่บ้าน และจัดปฏิทินการจัดกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้านในเรื่องการจัดการขยะแต่ละเดือน 
 5. ให้ทุกครัวเรือนใส่ใจ เรื่อง คัดแยกขยะเพ่ือง่ายต่อการจัดการบริหาร 
 6. มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะทุกหมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
ย่างน้อยครอบครัวละหนึ่งคนเข้าร่วมการอบรม  
 7. โรงเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมนักเรียนสร้างจิตส านึกเรื่องการจัดการขยะในระดับ
โรงเรียน(โรงเรียนสะอาด) 
 8. เทศบาลจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ตามความเหมาะสม 
 9. เทศบาลจัดหาถังขยะอันตราย ไปตั้งไว้ตามจุดที่หมู่บ้านได้ก าหนดไว้ให้ครบทุกจุด 
 10. ขยะอันตรายเมื่อเต็มถังแล้ว  อบจ.มุกดาหารเป็นหน่วยงานจะมารับขยะอันตรายออกจากพ้ืนที่ 
 11. จัดให้มีการประกวดหมู่บ้านเรื่องหมู่บ้านสะอาดในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
 12. หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดระดับต าบล เทศบาลส่งประกวดระดับอ าเภอต่อไป 
 13. เทศบาลจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในระดับต าบล 
 14. คณะท างานบริหารจัดการขยะในระดับต าบล จะประชุมประเมินการจัดกิจกรรมเรื่องขยะใน
ชุมชน อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
งบประมาณ   
   ๖๐,000.-บาท 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าสะอาด น่าอยู่น่ามอง มีขยะลดลงอย่างน้อย 5%ในปี 60  
 2. ราษฎรในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ และมีจิตส านึกร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชน 
 3. ไม่มีขยะอันตรายตกค้างในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกครัวเรือนมีปุ๋ยน้ าหมักไว้ใส่พืชผักสวนครัว 
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ล าดับที่ ๒ 
๑. โครงการส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนต าบลร่มเกล้า 
๒. หลักการและเหตุผล 
          เจตนารมณ์ส าคัญการก่อเกิดสภาองค์กรชุมชนคือเพ่ือการส่งเสริมให้ชุมชน อันเป็นสังคมฐานราก มี
ความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเอง  ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น   ได้อย่าง
หลากหลาย   สอดคล้องกับวิถีชีวิต   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาของท้องถิ่น   เป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนก็คือ  
การส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับชุมชน  และตรวจสอบการท างานหน่วยงานรัฐ  เพ่ือให้เกิดการสนอง
นโยบายหรือแผนพัฒนาต่อหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนอย่างแท้จริง และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดให้มีการประชุมของสภาองค์กรชุมชน 
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลร่มเกล้า 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลร่มเกล้า จ านวน  ๗ กลุ่ม 

 ๕. วิธีด าเนินการ 
1.  ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรและสมาชิก 
2.  ประชุม ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  หรือหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อจัดรูปแบบการด าเนินการ 
3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

             4.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
5.  ติดตาม สรุปรายงานผลโครงการจัดกิจกรรม 
6.  น าเสนอต่อเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
ภายในเดือนมิถุนายน  2๕๖๑  จ านวน  1  วัน 

๗. พื้นที่ด าเนนิการ  
 สภาองค์กรชุมชนต าบลร่มเกล้า  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  
๙. งบประมาณด าเนินการ    
 - สภาองค์กรชุมชนต าบลร่มเกล้า    1,000   บาท 
 - ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า   10,000  บาท 
           รวมเป็นเงิน   11,000  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. สมาชิกสภาองค์กรชุมชนได้มีการประชุมสามัญประจ าปี 
2. มีการรับสมัครสมาชิกใหม่และขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการสร้างทัศนคติและจิตส านึกทึ่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย เป็นปัญหาที่มีมาช้านาน ดังปรากฏให้เห็นได้จากประวัติศาสตร์

และสภาพการณ์ปัจจุบัน มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายท าให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบสุข น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อ านาจปกครองบ่อยครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ฝักใฝ่ในผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มของ
ตนเอง ความแตกต่างทางทัศนคติด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับโอการและการปฏิบัติ ที่แตกต่างกันอย่างไม่เป็นธรรม จึงน ามาซึ่ง
ความแตกแยกสามัคคีในบ้านเมือง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐและมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุก สมควรที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ เพ่ือสร้างบรรยากาศของความปรองดองและ
ความรักสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นเทศบาลต าบลร่มเกล้า มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (1) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานข้าราชการ ผู้น าชุมชน และผู้แทนกลุ่มประชาชน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับความสามัคคี     มี
ทัศนคติค่านิยมหลักสอดคล้องตรงกันและจิตส านึกที่ดีในการสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์                    
อันยังประโยชน์สุขให้กับคนในชุมชน เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงจัดโครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตส านึก            
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้น าชุมชนและตัวแทนกลุ่มประชาชน เกิดทัศนคติ

และจิตส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
๒. เพ่ือให้มีความรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อเกิดเหตุความขัดแย้ง 
๓. เพ่ือให้ลดปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน 

๔. เป้าหมาย 
๑. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๒. พนักงาน ข้าราชการเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๓. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๔. ผู้น าชุมชน ตวัแทนกลุ่มประชาชน 
   รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๔ คน 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด งานกฎหมายและคดี เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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๗. วิธีด าเนินการ 
 1. หารือผู้บังคับบัญชาก าหนดเนื้อหาของโครงการ 
 2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติด าเนินการ  
 3. ประสานวิทยากร และเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 
 4. ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 5. สรุป รายงานผล 

๘. งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ติดตามและประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรมจากแบบประเมิน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ท าให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้น าชุมชนและตัวแทนกลุ่มประชาชน เกิดทัศนคติและ

จิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
๒. ท าให้มีความรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและระงับปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ 
๓. ท าให้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชนลดลง 
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ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะรณรงค์การปลูกป่าที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 
ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากใน
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสียหายเป็นจ านวนมาก จากการท าลายของมนุษย์และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ จึงท าให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงเล็งเห็นความส าคัญของประโยชน์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าไม้  ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองรักษา เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้ผู้คนในท้องถิ่นรักและหวงแหน
ธรรมชาติ เห็นคุณค่าของป่าไม้  จึงเน้นในการปลูกฝังจิตส านึกให้นิสิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ชีวิตของ
ธรรมชาติ และช่วยเหลือสังคม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2. เพ่ือให้มีอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. เพ่ือสร้างและปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๗ หมู่บ้าน ร่วมเป็นอาสารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๑๐ คน เพ่ือเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยงานเทศบาลในการดับไฟป่า หรือปลูกต้นไม้ ป่าไม้  
5. แผนการด าเนินงาน 

๑. ชี้แจงโครงการ ฯ กับคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดอบรมตามก าหนดของโครงการ 
๔. สรุปประเมินผล 

6. งบประมาณโครงการ 
 ๓๐,000 บาท 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 
8. ประเมินโครงการ 
 ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม สังการณ์ ของผู้รับการอบรม 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2. ท าให้มีอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/หมู่บ้าน 
3. ท าให้มีจิตส านึกที่ดี  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ท าให้มีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติการดับไฟป่า และบ ารุงรักษาต้นไม้ ป่าไม้ 
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ล าดับที่ ๕ 
๑. โครงการปลูกป่าชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น 
ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส  
 เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกป่าชุมชน” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน 
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีผืนป่าเป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลร่มเกล้า 

๒. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนที่ ให้เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๕๐๐ ต้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

 บริเวณป่าหรือท่ีสาธารณะ /ภูยางเดี่ยวเป็นต้น 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

๑. ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ 
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ 
เพ่ือปลูกต้นไม ้

๓. ประสานขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะช ากล้าไม้มุกดาหาร 
๔. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน                 

ในท้องถิ่น 
๕. อาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่าไม้ บ ารุงดูแลรักษา 
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8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยผู้รับผิดชอบ 
 งานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า   
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
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ล าดับที่ ๖ 
๑. โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล  

แหล่งน้ าสาธารณะเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า และเป็นแหล่งต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร                       
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลร่มเกล้า ประกอบอาชีพกสิกรรมท านา ท าไร่ และท าสวน ล้วนต้องใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตรทั้งสิ้น น้ าจึงเป็นปัจจัยหลักและส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการด ารงชีพของทั้งคนและสัตว์  น้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะจึงเป็นต้นทุนการผลิตที่เป็นการลดรายจ่าย ไม่ต้องขุดเจาะบ่อน้ า  แต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ าให้มีน้ าใช้ตลอด หากปล่อยให้แหล่งน้ าตื้นเขินก็จะท าให้สิ่งมีชีวิตในน้ าตาย น้ าไม่เพียงพอต่อ
การประกอบกสิกรรมและเกิดความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความ
อยู่ดีกินด ี

เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดท าโครงการก าจัด วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบลร่มเกล้า
ขึ้น  โดยใช้พลังประชาชนร่วมกันในการก าจัดวัชพืช 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรักษาแหล่งน้ าสาธารณะไม่ให้ตื้นเขิน 
 ๒. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษาแหล่งสาธารณะประโยชน์ 
๔. เป้าหมาย 
 แหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบลร่มเกล้า  
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๖. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

๑. ส ารวจแหล่งน้ าสาธารณะ   
๒. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
๓. ประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
๔. ด าเนินการก าจัดวัชพืชตามก าหนด 
๕. สรุปผล/รายงาน 

๗. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ ส านักปลัดเทศบาล 
๙. ประเมินโครงการ 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากการตอบแบบสอบถาม 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ท าให้แหล่งน้ าสาธารณะไม่ให้ตื้นเขิน 
 ๒. ท าให้มีแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ๓. ท าให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษาแหล่งสาธารณะประโยชน์ 
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ล าดับที่ ๗ 
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ไม่ค่อยได้เข้าวัดฟังธรรม ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่ที่
ไม่เอ้ืออ านวย เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีแนวคิดและหลักการที่ต้องการให้ประชาชนตลอดทั้งข้าราชการใน
องค์กรได้มีช่วงเวลาในการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน สู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ให้ส านึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมี
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี  อีกทั้ งสามารถด าเนินชี วิตประจ าวันได้อย่างพอประมาณ                    
และมีเหตุผล สามารถใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนต่อไป
การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือให้มีศีล 
สมาธิ เกิดสติปัญญา และสามารถน าศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต การปฏิบัติธรรม 
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือขัดเกลากิเลส (เครื่อง
เศร้าหมอง) อวิชชา (ความไม่รู้จริง) พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา(การเห็นตามความเป็นจริง) และเกิดความสันติ
สุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาข้าราชการ  และลูกจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริต
คอร์รัปชั่น และมีขีดสมรรถนะสูง  

ดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือให้ข้าราชการเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยการเข้าปฏิบัติธรรมเพ่ือศึกษาพระธรรม บ าเพ็ญคุณความดีและ
ตั้งจิตภาวนาสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการพนักงานเทศบาลได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางการ

ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
๒.๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ด้วยการพัฒนาด้านจิตใจสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. เป้าหมาย 
 พระสงฆ์ สามเณร ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จ านวน  ๑๐๐  คน  
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. สถานที/่พื้นที่ด าเนินการ 

๖.๑ ณ วัดภูหล่มขุม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
๖.๒ ณ วันภูยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 

๗. วิธีการด าเนินงาน 
๗.๑ จัดตั้งคณะท างาน 
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๗.๒ ติดต่อสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๗.๓ ประสานงานกับวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 

ปฏิทินปฏิบัติธรรม และอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๗.๔ จัดประชุมคณะท างานเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการด าเนินการโครงการ 
๗.๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการ 
๗.๖ จัดปฏิบัติธรรมและส่งเสริมจริยธรรม และอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๗.๗ รายงานผล/ประเมินผล 

๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล งานศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. การประเมินผล 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน และจาก
แบบสอบถาม 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปได้รับการฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ อบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน สร้างปัญญา ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๑.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยผ่านทางการปฏิบัติ
ธรรมและส่งเสริมจริยธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน สามารถน าหลักธรรมและหลักการเจริญสติ วิปัสสนา
กรรมฐาน ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๓ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง               
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมรู้จักการเสียสละ               
การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความมีศีลธรรมและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี 25๖๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม และ
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สาเหตุเกิดจากการขาดการ
ด าเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหม่ๆ 
บทบาทวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง  ปัญหาต่างๆ จึงตกอยู่กับเยาวชนของชาติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ในการจะด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข จึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา                 
มาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ  
 เทศบาลต าบลร่มเกล้าร่วมกับวัดในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน ประจ าปี 25๖๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกอบรมตนตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นการฝึกฝนให้รู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบตามแนวทางกลวิธี “คิดแบบ
พุทธ” เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต รู้จักคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล อีกทั้ง
เยาวชนที่ได้รับการบรรพชา จะได้รับการอบรมคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วย
ส่งเสริมให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณให้แก่
นักเรียน  
 ๒. เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง 
    ๓. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด  
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรม ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถน าลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 ๕. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษา 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จ านวน ๓0 คน 
4.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดภูหล่มขุม 
5. งบประมาณ  

๓๐,๐๐๐ บาท 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนเมษายน  พ.ศ. 25๖๒ - ๒๕๖๔ 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า งานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 

จัดบรรพชาสามเณรที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จ านวน ๓0 คน  
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ  
2. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนา และค่านิยมในวัฒนธรรมไทย  

ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๔๐ 
 
ล าดับที่ ๒ 
๑.  ชื่อโครงการ   วันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.  256๑ 

๒.  หลักการและเหตุผล  

      “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ภาครัฐต้องให้ความส าคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ 
สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลร่มเกล้า ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ”  ดังกล่าว จึงร่วมกับ ผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียน
ในพ้ืนที่  สภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  และทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ต าบล
ร่มเกล้า  ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู  
อบรมสั่งสอน ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ  อีกทั้งได้ตระหนักถึงวินัย
หน้าที่ของตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆ   ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร   มีโอกาสได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ   
 2. ซุ้มกิจกรรม  3 ซุ้ม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม  มีความสามัคคี  รู้จัดการปรับตัวเข้าสังคม  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี   มีประชาธิปไตย                
มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ได้ท ากิจกรรมตรงตามวัย  ตามความสนใจ  และความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน 
 ๓. กิจกรรมตอบปัญหา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน  มีความสนใจในการศึกษาหา
ความรู้รอบตัว  หาความรู้นอกชั้นเรียน  มีความสนใจในข้อมูลข่าวสาร  สภาพแวดล้อม  สถานการณ์และ
เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 
 ๔. การจัดนิทรรศการมุมความรู้  การต่อต้านการทุจริต การหลีกเลี่ยงอบายมุข ฯลฯ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและ
เยาวชนในการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน 
  ๓.๒  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
  ๓.๓  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ 
  ๓.๔  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  และได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง 

๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑  เด็กนักเรียนและเยาวชนและผู้ปกครองในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า  เข้าร่วมกิจกรรม   
        จ านวน  ๓๐0  คน 
 ๔.๒  หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมในการจัดงาน 
 4.3  เด็กและเยาวชนในเขตต าบลร่มเกล้า  ได้รับความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้รับความบันเทิงและ

ความสนุกสนาน 
 4.4  เด็กและเยาวชนในเขตต าบลร่มเกล้า ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี 
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๕.  วีธีด าเนินการ 
  ๕.๑  จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.  256๒ 
         เพ่ือเสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โรงเรียนในเขตต าบลร่มเกล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
         ผู้น าท้องที่ / ท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ 
  5.3  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
  5.4  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  5.5  จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
  5.6  ด าเนินการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.  256๑ 
  5.7  ประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
  ณ  โรงเรียนบ้านค านางโอก ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักวิชาการศึกษา ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า   

9. งบประมาณ 

3๕,000.-   บาท 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.๑  กระตุ้นให้หน่วยงานสถาบันต่างๆตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก 
  10.๒  เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า  คุณประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนหนึ่งจูงใจให้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ต่อครอบครัว 
  10.๓  เด็กและเยาวชนมีโอกาสและกล้าแสดงออกด้านความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
  10.๔  เด็กและเยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
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ล าดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันสภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร     
ได้ด าเนินการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว   และการด าเนินการกิจกรรมยังเป็นคณะกรรมการชุด
เก่า ซึ่งสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า นั้นบางคนก็มีการย้ายถิ่นที่อยู่ เพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย และท าให้การติดต่อประสานงานนั้นไม่สะดวก  จึงมีการคิดโครงการเพ่ือที่จะจัดตั้ง
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ และสภา ฯ เงา ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี ฝึกฝนการท างานด้านต่าง ๆ ปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่ดี ซื่อสัตย์สุจริต               
พร้อมทั้งให้คณะกรรมการชุดเก่าได้ถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่   
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ สานต่องานแทนคณะกรรมการสภาเด็กฯ ชุดเก่า 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างาน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการ (ชุดเก่า)และส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ือหารือเกี่ยวกับหัวข้อและ

การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่ 
2. ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ ยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลร่มเกล้า   
3. เรียกประชุมร่วมคณะกรรมการชุดเก่า  เจ้าหน้าที่เทศบาล และ กลุ่มเยาวชนที่จะเข้าร่วมประชุม

เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ 
4. สรุปการประชุม รายงานต่อเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
  -  เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลร่มเกล้า  จ านวน  70  คน 

     ๗.  งบประมาณ 
   10,000.- บาท           

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นักพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

๙. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -  เดือนมีนาคม  -  เมษายน    256๒  

     10. สถานที่จัดกิจกรรม  
 - ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีการลงความเห็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า              

ชุดใหม่ 
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2. เด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
3. เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ ๔ 
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๑. โครงการงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

จิตอาสาคือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย 
แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวมงานจิตอาสาเป็น
อีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้อหันมาท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมมากขึ้นเพราะงานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาท าความเข้าใจในตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้น         
อันจะเห็นได้จากในปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น
หากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปันเอ้ืออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจาก
จะช่วยให้เยาวชนได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้วยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย 

เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเสียสละ มีจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
รักและ หวงแหนท้องถิ่นตนเอง เทศบาลต าบลร่มเกล้ากับสภาเด็กและเยาวชนเยาวชนต าบลร่มเกล้า จึงร่วมกัน
ท าความดีด้วยการร่วมมือกันท าความสะอาดวัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน    
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง 
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีและมีสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนและชุมชน 
4. เพ่ือใช้เวลาว่างจากการเรียนมาท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๔. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลร่มเกล้า ๕0 คน 

๕. กิจกรรมและสถานที่ 
1) จิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๒) จิตอาสาเก็บและคัดแยกขยะตามถนนสายหลักภายในต าบลร่มเกล้า 

๖. ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนระดมความคิดเห็นร่วมกันของเยาวชนอ าเภอนิคมค าสร้อยแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกันยายน – ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

๘. งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคี ความร่วมมือในหมู่คณะ 
2. สร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชนของอ าเภอนิคมค าสร้อย 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสัมพันธไมตรีกับชุมชนมากข้ึน 

มิติที ่2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง                
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอน             
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่า
กันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ 
จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ              
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้รอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานทรัพยากรบุคคล ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต                    
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  ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
      2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ    
              บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน  

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการ     
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
พ.ศ. 25๔6 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง      
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๙ 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานทรัพยากรบุคคล ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์  
              ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ    
              กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายงานการเงินและบัญชี  กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายงานการเงินและบัญชี  กองคลัง เทศบาลต าบลร่มกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝ่ายงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป    
ในทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ  ทะเบียนและทรัพย์สิน   กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลร่มเกล้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล  ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ด า เนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า และหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๗ หมู่บ้าน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  ในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



ห น้ า  | ๕๔ 
 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน  กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70                   

ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด                    
         ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นชนเผ่าข่า,ผู้ไท และชนเผ่าอ่ืนๆมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ 
ภาษา             อายุ  ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ   

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับ             
ผู้พิการ 

6. จัดให้มีป้ายหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
 งานธุรการ กองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร                           
      กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

             2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ  
                        ประชาชน  รายละเอียดท่ี เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน                  

    ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน   
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา                   

ที่เกิดขึ้นได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ                         

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.๕ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.๖ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.๗ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.๘ จัดให้มีกล้อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.๙ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.๑๐ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.๑๑ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.๑๒ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.๑๓ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง 

ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน             

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
          หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น              
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ

มอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชดิชเูกยีรติแกห่น่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกจิการการประพฤติปฏบิตัตินใหเ้ป็นที่ 
      ประจักษ์ 
      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี               

อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ป ี
5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น      
ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลร่มเกล้า เว็บไซต์เทศบาลต าบลร่มเกล้า                  
สื่อสังคม (Social Media) หนังสือประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด และกองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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      2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษม์รดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น  ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว่างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลร่มเกล้า 
5. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น(ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการสอนท าผ้าเย็บมือ (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟ้อนร าเผ่าข่า (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้
ในโอกาสส าคัญ เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์  วัน อปพร. และวัน อสม. 

6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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๖,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข                    
ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๓ 
 

      2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้
ผล ไมย้ืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน้าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน้ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ
พ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลร่มเกล้าคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลต าบลร่มเกล้า อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนยฯ์ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลร่มเกล้า 
5.2 ด าเนินการคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ในวันเทศบาล 
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

๖,๐๐๐  บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
งานวิชาการเกษตร ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า   

9. ตัวช้ีวัด 
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
10.2 ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของ

ต าบลร่มเกล้าได้ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

                        ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้า จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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      2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม  
     อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง   
     ส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้าจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ   
  คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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เทศบาลต าบลร่มเกล้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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      2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
                ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ   
                        หน้าที่โดยมิชอบ 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลร่มเกล้าขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลร่ม
เกล้าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานร้องเรียนร้องทุกข์ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้าตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลร่มเกล้าโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี    
      ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                       
      ทุกขั้นตอน 
       3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

  
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้มีประสิทธิภาพมาก 
                     ยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้        
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลร่มเกล้า โดยมีงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน               
อย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล ร่ม
เกล้า 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.๔ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.๕ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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6.๖ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว่างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือทีป่ระชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลร่มเกล้าให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า   

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๔0 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๓0 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายและคดี เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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      3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ      
               การเงินการจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม   
          หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลร่มเกล้า ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า10ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก ทุกกองของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินของ   
                    เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์    
          กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลร่มเกล้า” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์ วิทยุ              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลร่มเกล้าร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
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- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน                 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว่างขวาง 

4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปีเพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
4.๗ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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4.๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.๙ เสียงตามสาย 
4.1๐ อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า ซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟ้องความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ     
              หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ   
         ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

     
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2๕๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้าประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๑ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก่ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบล
ร่มเกล้า ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์  -  มีนาคม  25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี               

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์– วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๔๒-๐๔๐๒๒๗  
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6.3 ทางเว็บไซต์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นหน่วยบริการสาธารณะ ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านในทุกด้าน เพ่ือมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
- ผ่าน facebook เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานธุรการ งานกฎหมายและคดี เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลร่มเกล้าเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลร่มเกล้าเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่ง
อยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  
หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซ่ึง
อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชน 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 

25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการ               
ที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆของเทศบาลต าบลร่มเกล้าอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง   
        การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
ล าดับที่ ๑  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลร่มเกล้า เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535              
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  

ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่นกลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ                           
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่ม

เกล้า 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าทีท่ี่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขถึงปัจจุบัน) 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์– วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง             

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลร่มเกล้าในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เทศบาล
ต าบลร่มเกล้า โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลร่มเกล้าขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  ภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์ประเทศ  กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดย
เน้นและให้ความส าคัญในส่วนที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขความยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน  ๑๕ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมตัวแทนหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อเป็นองค์กร            
ในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ือให้ใช้แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลร่ม
เกล้าให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าด้วยความถูกต้อง  
โปร่งใสและให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต 
 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การท าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอก หรือท าโดยการสอน การ
ฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันมีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าและ
ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่าย
ชุมชนและมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน 
“สร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง  ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วมก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 

การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา
ภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง 
โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการชองชุมชน
มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน  การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก  บุคลลากร กระบวนการ
และเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 
3. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
4. คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
5. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

5. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
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7. งบประมาณด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ชุมชน 

2. คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
3. คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๙๔ 
 

 
 
 
 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม              
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลร่มเกล้า
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลฯนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลร่มเกล้า
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลร่มเกล้าในหลายๆ ส่วน เช่นให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง/งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล              
ร่มเกล้า 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ               
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆของเทศบาล
ต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลร่มเกล้าและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล           
ร่มเกล้า 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า (ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้าปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลร่มเกล้าทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้าส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลร่มเกล้ามอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบล

ร่มเกล้าพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
                     บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลร่มเกล้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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4 ปี(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบล              
ร่มเกล้า หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                  
          ส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
                ก าหนด 

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2๕๖๒ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลร่ม
เกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  

ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบล     

ร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
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ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร         
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักบริหารงานทั่วไป / นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค่างช าระลดน้อยลง 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้าทราบ       

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

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

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักบริหารงานทั่วไป/นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ  
        ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ  
        ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลร่มเกล้าขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ ๖ 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้าทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า/ 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ            

ที่วางไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลร่มเกล้าในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  
หรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี
และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 
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6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลร่มเกล้า (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้าน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ 
ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลร่มเกล้ารายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลร่มเกล้าประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักทรัพยากรบุคคล/นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม  
      ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้     
 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน    
       บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล   
                     เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร              
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ               
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้ายการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไปอย่างโปร่งใส  และ
สามารถตรวจสอบได ้
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป             
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้าน การบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า   

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล              
ในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 



ห น้ า  | ๑๐๗ 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลต าบล(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลร่มเกล้าจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

เทศบาลต าบลร่มเกล้ารับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /

การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลร่มเกล้าจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้

ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลร่มเกล้ารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ            
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
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เช่นข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แยง้ผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้าออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้ายของเทศบาลต าบลร่มเกล้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
                        จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร้องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้าภายในเก้าสิบวัน                   
นับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 25๖๒ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และส่วนรวม นอกจากนี้อาจจะต้อง
รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้เทศบาลต าบลร่มเกล้าเห็นถึง
ความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
6.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมาย/งานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน   กองคลัง  เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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10. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ              
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ    
             ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน  ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน  ๑๒ 
คน รวม ๑๗ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ

อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้าได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้มีการจัดส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในเทศบาลต าบลร่มเกล้า และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้าทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
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๑๐๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  จ านวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรม                                    

และศึกษาดูงาน 
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 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย  
       บริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดย 
       ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                
                   ของฝา่ยบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้              จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป โดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้มีบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสและลด
การทุจริต 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ    
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปีการตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๑๘ 
 
 
 
 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก่ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลต าบล 

เทศบาลต าบลร่มเกล้าเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม              
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน ๖ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ ศูนย ์จ านวน ๔ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลร่มเกล้า จ านวน ๒ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในโครงการต่างๆ ที่เทศบาลได้ด าเนินการฯลฯ 
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้าที่ ได้รับการแต่งตั้ ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูล                       

แจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้า เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน            
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน            
เกิดทัศนคติท่ีดี 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน  
                การทุจริต 
                4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์   
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชัน  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมาย เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ              
การคอร์รัปชันได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน 
ในระดับเทศบาล 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่            
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย              
ในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน                    
ในเทศบาลได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามท่ีสาธารณะที่ประชาชนพบเห็นได้ง่าย 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๑   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาล            
มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลร่มเกล้ามีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลร่มเกล้า ในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าเข้า

มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
6. วิธีด าเนินงาน 
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1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย             
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล               
ร่มเกล้าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลร่มเกล้ากับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า งานกฎหมายและคดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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ประกาศเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

เรื่อง  ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
************************ 

 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสามปี(พ.ศ. 256๒-2564) โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทาง         
ในการบริหารท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 

        บัดนี้เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม             การทุจริตระยะที่ 3 ( พ.ศ. 256๐-2564 )  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2559                       จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
    (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 

     ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 

 

 

 
 


