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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  
โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลอุทัย ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
และถือเป็นการปฏิบัติ ตามค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 

เทศบาลต าบลอุทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 

ค าน า          ก  ส่วนที่ 1 
บทน า        1 

  องค์ประกอบ 

   -การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

    - หลักการและเหตุผล  

   - วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

    - เป้าหมาย 

    - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 ส่วนที่ 2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต       6 
 องค์ประกอบ 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจ านวนงบประมาณ 

ท่ีด าเนินการ  4 ปี (พ.ศ.2562-2564)แยกตามมิติ 

 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ             20     
ตามแผนปฎิบัติการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลอุทัย 
ที่         /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ) 

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

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี    ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 เทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือให้การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลอุทัย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของเทศบาล
ต าบลอุทัย ประกอบด้วย 

    ๑. ปลัดเทศบาลต าบลอุทัย    ประธานกรรมการ 
       ๒. รองปลัดเทศบาลต าบลอุทัย    กรรมการ 

๓. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
๔. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน   กรรมการ 
๖. นิติกร      กรรมการและเลขานุการ 
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ )  ของเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 

 

              -๒- 



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลอุทัย ประกอบด้วย 

  ๑. นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย     ประธานกรรมการ 
  ๒. รองนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย                รองประธานกรรมการ 
  ๓. ปลัดเทศบาลต าบลอุทัย       กรรมการ  
  ๔. รองปลัดเทศบาลต าบลอุทัย     กรรมการ 
           ๕. นิติกร       กรรมการ/เลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินติดตามแผน
ปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผนฯ  และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกเทศมนตรีต าบล
อุทัยทราบต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่        เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 

      (ลงชื่อ) 
          (นายอรรถพร บุญจิตรากุล) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 



 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม ่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจ
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค

ส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 

ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้น
ที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๔เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการ
มีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม 
“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมาก
ยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน 
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็น
เรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความ
ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน าSWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาค
ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึง
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ



ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด 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 าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้
เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน   อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖ 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 

Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 



3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งใน
การตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จน
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลาท้ัง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
     1.กิจกรรมบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
     2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร 

 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
     1.มาตรการส่งเสริมการปฎิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัย 

 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
       1. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
     2.มาตรการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
     3.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและเยา
ชน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
     1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ 
 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
     1.โครงการคลองสวยน้ าใส 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      

 
 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
     1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
     
  
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
     1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
และเยาวชน 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
     1. โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 

 รวม จ านวน     12 โครงการ 340,000 340,000 340,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฎิบัติราชการ 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
     1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของนายกเทศมนตรีอุทัย 
 
 
 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในการ
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
     1.มาตรการสร้างความโปร่ งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
     2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
เทศมนตรี ปลัด เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
     3.กิจกรรมสร้างโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฎิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     1.มาตรการสร้ างความโปร่ งใสในการ
จ่ายเงินงบประมาณ 
     2.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ   
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและให้
อ านาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดย
ไม่เลือกปฎิบัติ 
     1. กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

2.3 .1  มี ก ารจั ดท าแผนภูมิ ขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 
     2. กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฎิบัติงาน 
 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฎิบัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1. มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎฺบัติราชการ 
     2 .  ม า ต ร ก า ร ม อ บ อ า น า จ ข อ ง 
นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
     3. มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
     4. มาตรการออกค าสั่ งมอบหมายของ 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฎิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในการ
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
     1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุสตรี
ดีเด่น 
 
 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
     1 .  กิ จกรรมยกย่ อ งประชาชนผู้ มี จิ ต
สาธารณะ 
 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีด่ ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. กิจกรรมยกย่องประชาชนผู้ปฎิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดในระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม และ
การบริหารราชการกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
     1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     1.  กิจกรรมให้ความร่ วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบฯ 
     2. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมีชอบ 
     1. มาตรการแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 
     2. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับร้องเรียน
กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอุทัยว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน     21 โครงการ  -  -  -  
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

มิต ิ ภารกจิตาม
มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมา
ย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฎิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าท่ี
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
     1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลอุทัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ เทศบาลต าบลอุทัยและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลอุทัย 
     3. โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวของทางราชการ 
พ.ศ.2540 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
     1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
     2. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ เทศบาลต าบล
อุทัย 

 
 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
     1. มาตรการจดัให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอุทัย 
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- 
 
 
 

10,000 
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10,000 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขข์อง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกจิการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
หน้ าที่ ข อ ง อ งค์ ก รป กครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอ่
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
     1.กิจกรรมประชุมประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) 
 
3.2.2 มี ช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
     1.มาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ที่ส านักงาน เทศบาลต าบลอุทัย/ เว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลอุทัย/ทางโทรศัพท์ แอปปิเคช่ัน
ไลน์/Facebook 

 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การ ได้ รั บ เ รื่ อ ง  ร ะยะ เ วลา  และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     1. มาตรการ รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจดัท างบประมาณ 
     1 .  ม าต รกา รแต่ งตั้ ง คณะกร รมกา ร
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
อุทัย 
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- 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติราชการ 
     1. กิจกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลอุทัย 
     2. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลอุทัย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
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- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

 รวม จ านวน   12 โครงการ 10,000 10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอุทัย 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฎิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
ว า ง ร ะ บ บ
ต ร ว จ ส อ บ
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . 2 ก า ร
ส นับส นุน ใ ห้
ภาคประชาชน
มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ป ฎิ บั ติ  ห รื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
     1. กิจกรรมจัดท าแผนตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  
     2.กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
     1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
     2. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลอุทัย 
 
 
4.2 .1  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
     1 .  กิ จ ก รรมกา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล แผน
อัตราก าลังให้ประชาชนทราบ 
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- 
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- 
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- 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4.2 .2  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ – จ่ าย เ งิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
     1.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
4.2 .3  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมาย 
     1.กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4 . 3  ก า ร

ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 การเสริม
พลังการมสี่วน
ร่วมของชุมชน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติ
หน้ าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
         1. โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
     1. กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อน ามาใช้ใน
ปฎิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 
4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
     1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
     1. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
เครื่อข่ายในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 

 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

700,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน    11 โครงการ 700,000 700,000 700,000  
รวมท้ังสิ้น           จ านวน  56  โครงการ/กิจกรรม 1,040,000 1,040,000 1,040,000  

 

 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
.................................................................................................................................................................. 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ: โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล  
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เ อ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ
หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลอุทัย เทศบาลต าบลอุทัย จึงจัดท าโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 



3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์ กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

…………………………………………………………………… 



 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร                

2. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่

มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลัก     ธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ 

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มีความละอาย เกรงกลัว

ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันที่  15 มกราคม 2546  ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนาทั้ง 
๕ ด้าน (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเช่นจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความจ าเป็นในการให้ความรู้ความ
เข้าใจ สร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
  3.2  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการปฏิบัติงาน 
  3.3  เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมจรรยามาใช้ในการด าเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3.4 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

4. เป้าหมาย 
 อบรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงาน
จ้างสังกัดเทศบาลต าบลอุทัย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1อบรม โดยการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



   6.2 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบทุกขั้นตอน 
  6.3 ท าการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็น
ตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในการ
ปฏิบัติงาน 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีจิตส านึกที่ดีให้สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมจรรยามาใช้ในการด าเนินชีวิต
มีการพัฒนาด้านอารมณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลอุทัย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัย โดยก าหนดกลไกและ

ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ซึ่งได้ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,  มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งเทศบาลต าบลอุทัย ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลอุทัย 
ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลอุทัย เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลอุทัย 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม:ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
การประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลอุทัย 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอุทัย มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลอุทัย  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 



7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่
ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการการ: มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมกา รบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชกรเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่นส านักงาน ก.พ. จึงได้
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสอนงนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฎิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาล
ต าบลอุทัย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนในได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฎิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลอุทัย ให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานน าไปเป็น
องค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร่างความรู้ ความเข้าแกบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลอุทัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าร่างคู่การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
  6.4 จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5 แจกจ่ายคู่มือให้กับบุคลากร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 



8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

................................................................. ....................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการการ: มาตรการ: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทย
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ.2564 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบลอุทัย 
จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฎิบัต ิ
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ข้อมูลองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิกฎหมาย ปปช. ตามมาตรา 100  มาตรา 103  มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
  6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฎิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 

.................................................................................................................  
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 -2560) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลอุทัย จึง
ได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ เทศบาลต าบล
อุทัย 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 
4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่าง ๆ  
  6.2 จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
  6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตหมู่บ้าน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีประชาคมค่าง ๆ  
  10.2 มีการผลติสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
  10.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน 
  10.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.  ชื่อโครงการ:  โครงการคลองสวยน้ าใส 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้มอบนโยบายการจัดการขยะเป็นวาระเร่งด้วย โดยให้มีการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ าในพ้ืนที่สาธารณะ คู คลอง รางระบายน้ าและล ารางสาธารณะ ประกอบกับ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลจากการปล่อยลง
แม่น้ าล าคลอง  ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี  การสะสมของวัชพืชเศษขยะต่างๆซึ่งมีแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาจากบ้านเรือนตลาดสดสถาน
ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจายตัวกันอยู่ในเขตต าบล  น้ าเสียจากแหล่งก าเนิดจะระบายลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
ที่ดินว่างเปล่าท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นใน
พ้ืนทีท่ี่เป็นปัญหาที่สะสมมานานท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้น
เขิน เนื่องจากการสะสมของ  ผักตบชวา วัชพืช ต่างๆ  เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง อีกทั้งยังท าให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริม
ฝั่งล าน้ าเพ่ือเร่ง  แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมต่างๆ  โดยค านึงภาพรวมทั้งระบบของ
ลุ่มน้ า คูคลองต่างๆ ระบบการบริหารจัดการน้ าจากชุมชน สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย ที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งน้ าที่ส าคัญ
ในพ้ืนที่  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัย พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการนี้ ซึ่งเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ.๒496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.๒๕6๒  

3. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือก าจัดวัชพืชต่างๆที่กีดขวางทางน้ า   
   2.2 เพ่ือฟ้ืนฟปูรับปรุงคุณภาพน้ าในคลอง และดูแลรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ คลองอุทัย ต าบลอุทัย 

 เชิงคุณภาพ เพ่ือการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคูคลองและสามารถใช้ในการเกษตร ป้องกันปัญหา 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ กองช่างด าเนินการส ารวจเพื่อก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
5.๒ จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอนุมัติ 

  5.๓ ด าเนินการจัดจ้างเหมาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ    
  5.๔ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 



7.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่างเทศบาลต าบลอุทัย 

8.  งบประมาณ 

  30,000  บาท 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สามารถก าจัดวัชพืชต่างที่กีดขวางทางน้ า 
  ๙.๒ สามารถปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคูคลอง และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
ค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัยได้ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น้อมน ามา
ประพฤติปฏิบัติและขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบให้มีความรู้อย่างทั่วถึงจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือให้ครอบครัวชุมชน สามารถพ่ึงตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ และปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐบาลที่
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่จนเป็นวิถีชีวิตของ
คนไทยทั้งประเทศ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.๒ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
 3.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาและวิธีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 3.๔ เพ่ือให้ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 3.๕ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะท างานในการจัดฝึกอบรม 
  ๖.๓ ประสานงานด้านการจัดเตรียมสถานที่ 
  ๖.๔ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ  
  - อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖.๕สรุปและรายงานผลโครงการ   



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.๒ ประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

  10.๓ ประชาชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาและวิธีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 10.๔ ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 10.๕ ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   

  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็กและเยาวชน ใน
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนใน
สังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน ปัญหาการติดเกมสเ์ป็นต้น  

 เทศบาลต าบลอุทัยมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)มาตรา 50  

3.  วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ตามความเหมาะสมแก่วัย 
สามารถน้อมน าไปพัฒนาตนเองได้ 
  2.2เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักในฐานะของตนว่าควร
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เพ่ือนที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ  
  2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือให้เด็กห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด 
  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข 
4.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 1 ครั้งต่อปี  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

  5.1 จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 5.4ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการ 
 5.5 ประสานวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 



5.6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร และสถานที่ 
5.7 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ และรายงานผู้บริหาร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 

7. งบประมาณด าเนินการ 

  30,000  บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ที่จะปฎิบัติเป็นคนดี มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม         มีจิตอาสา และ
น้อมน าไปพัฒนาตนเองได้ 
  9.2 เด็กและเยาวชนตระหนักหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เพ่ือน
ที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ศาสนิกชนที่ดีของศาสนาตนเอง 

9.3 เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่ส าคัญหลายด้าน ที่ส าคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของคนในสังคม ไปสู่การยอมรับคอรัปชั่น นิยมยกย่องการแสวงหาความร่ ารวย การแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมอันตรายต่อสังคมไทย และท าให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น  การปลูกฝังจิตส านักและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็กและเยาวชน  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งการวางรากฐานมาตรฐานจริยธรรมในมิติต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน  ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้รู้จักต่อต้านและต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง 
โดยค านึ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งนี้จะเป็นการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพและมีคุณธรรม เจตคติในการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน นั้น  

เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ปลูกฝังจิตส านึกและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต และคอรัปชันเป็นแรงผลักดันให้รู้จัก
ต่อต้านและต่อสู้กับความไม่ถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิตซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน สังคมและ
ประเทศชาติ จึงอาศัยอ านาจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จัดท า
โครงการดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้ไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จัก

จ าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
3.2เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 

การรับผิดชอบและมีวินัย และประพฤติตนด้วยความพอเพียงและเป็นแรงผลักดันให้รู้จักต่อต้านและต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง 
3.3เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนให้คิดเป็นและ

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 เด็กหรือเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย 
  
 

เชิงคุณภาพ 
  เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับ
ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 



5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดประชุมเพ่ือจัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เยาวชน 

5.2ท าหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ 
 5.3 ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เยาวชน 

 5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เยาวชน 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ด าเนินการฝึกอบรม ณ เทศบาลต าบลอุทัย 

7. งบประมาณด าเนินการ 

  30,000บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้จักและเข้าใจต่อการจ าแนกแยกแยะชั่วดี  ความผิดและความ
ถูกต้อง ท าให้เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้เป็นอย่างดี 

10.2เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะการรับผิดชอบและมีวินัย และประพฤติตนด้วยความพอเพียง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้รู้จักต่อต้านและต่อสู้กับความ
ไม่ถูกต้อง 

10.3เด็กและเยาวชนมีสรรถนะทางความคิด  และใช้วิจารญาณน าไปสู้การด ารงชีวิตที่ถูกต้อง กล้าหาญ และ
มีคุณธรรม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 

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

 

 

 

 

 

 

 



 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ าส าหรับการอุปโภค - บริโภคในช่วง            ฤดูแล้ง 
ปัญหาไฟป่าคุกคาม ส่วนฤดูฝนก็จะประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ าท่วม เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่กล่าวมาข้างต้น มีสาเหตุส าคัญมาจากการตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน               การขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร
รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ป่า การจุดไฟเผาป่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไข ทั้งนี้ ประชาชนและเยาวชนใน
พ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ า เทศบาลต าบลอุทัย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ อยู่ร่วมกันของชุมชนและป่า เพ่ือร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้เยาวชนมี
ความรู้ในการอยู่ร่วมกับป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ร่วมกับชุมชนสืบไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เยาวชนในพื้นท่ีร่วมรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
3.2 เพ่ือให้เยาวชนทราบถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  เด็กหรือเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ เด็กหรือเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

  ขั้นเตรียมการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนด าเนินการ 
5.3ท าหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมาฝึกอบรมให้ความรู้ 
5.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ โดยท าหนังสือถึงผู้น าชุมชน และผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค  
5.5 ด าเนินการอบรมให้ความรู้  
ขั้นตอนการประเมินผล 
5.6 หลังจากฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
5.7 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 



7. งบประมาณด าเนินการ 

  30,000  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 เยาวชนในพื้นท่ีมีความรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  10.2 เยาวชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วน



ท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็น
แค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ดังนั้น จงึมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
  4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  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 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 



8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัย  
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัยให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  จดัท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 1 มาตรการ 
  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลอุทัยไม่น้อยกว่า 90 % 

 บุคลากรของเทศบาลต าบลอุทัยมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 
3 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัยมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลอุทัยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบล   ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลต าบล ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล    
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลได้ และก าหนดให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลต าบล และลูกจ้างเทศบาลต าบล รอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล   ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน 
ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลอุทัย ขึน้  

 



3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบั งคับและหนังสือสั่ง
การ 
  6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
  6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดนายกเทศมนตรี 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 



  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
นายกเทศมนตรีต าบลอุทัยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง
ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้นายกนายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลอุทัย ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลอุทัย พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานครู 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานครู  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานครู 



  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานครู  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานตามภารกิจ และพนักงานครู  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2   สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 

  6.2  การรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 



  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  กองคลัง เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

  10.3  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลอุทัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เพ่ือให้เป็นไปโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบลอุทัยทุกโครงการและ
กิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลอุทัย 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา ภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวนมากกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย 



6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลอุทัย ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักคลัง เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

  -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

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

 



 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558ตามมาตรา 7 
ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข(ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ... ” โดยมีเป้าหมายเออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสใน
การปฎิบัติราชการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชนโดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอสถานที่ให้บริการ 
  เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
  - ศึกษารวบรวมข้อมูล 

- จัดท าร่าง คู่มือ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
-จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 



-ประชาสัมพันธ์คู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนและ
บุคลากรในสังกัดทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนทราบแนวปฎิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  ประชาชนพึงพอใจในการบริการของเทศบาลต าบลอุทัย 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบ
กับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลอุทัยให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุทัย 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอุทัย 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการสังกัด เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลอุทัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธา
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนว
ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 

  เทศบาลต าบลอุทัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มี
คุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลอุทัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  3.3  เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัยและผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 



6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5   มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

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



2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา        จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดเทศบาลต าบลอุทัยภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ : มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกฯเอาไว้ การที่
นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิด ขึ้น
ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรี  เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการ
แทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ:มาตรการ:มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรี ก็อาจเป็นผลให้การบริการ
ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ค าสั่งนายกเทศมนตรี มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้กับรองนายกเทศมนตรี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลอุทัย มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาล
ภายในองค์กร เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่าง เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลอุทัยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่าย
ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  
อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล อ านาจ
หน้าที่ ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก เทศมนตรี ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ในกรณีที่
นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกนายกเทศมนตรีแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการ
การณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกเทศมนตรีเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกนายกเทศมนตรีในระหว่างรักษาราชการแทน
ด้วย อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพ่ึงปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกเทศมนตรี
อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 



  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง
การ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม: การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มี
โอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศที่เจริญแล้ว 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ที่ก าหนดให้เทศบาลต าบล มี
หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น
ให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2.เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3.เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ
บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 



  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัยทราบ
ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง เทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูก เสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย เป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -   สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -   สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  -   มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

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

 

 

 

 



2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม: เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่
ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

  เทศบาลต าบลอุทัย จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก เทศบาลต าบลเพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ศิลปะพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 



  6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่องประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมี
การปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการ
พัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบ
กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่
น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

  เทศบาลต าบลอุทัย ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดท ากิจกรรมเพ่ือด าเนินการ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน
และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาใช้
ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที ่

 

4. สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 



5. วิธีด าเนินการ 
  5.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5.2  ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
  5.3  มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.4  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
 

9. ตัวช้ีวัด 
  9.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่
สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  10.2  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

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

 

 

 

 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ:มาตรการ“การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประ เมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

  เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลอุทัยกับปลัดเทศบาลต าบลอุทัยและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลอุทัย 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 

  เทศบาลต าบลอุทัยได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก า กับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 



6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลอุทัยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัยเนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วย
ให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลอุทัยยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า
ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้าง
ข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติการและ
ด าเนินการทางวินัย ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัยเพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และ
ผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2  เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กองเทศบาลต าบลอุทัย 
6. วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัย 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใชง้บประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กองเทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลต าบลอุทัยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 เทศบาลต าบลอุทัยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรบัการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เทศบาลต าบลอุทัยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยเทศบาลต าบลอุทัยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ ตู้รับฟังความคิดเห็น ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า เทศบาลต าบลอุทัย รวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอุทัยขึ้นเพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอุทัย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอุทัยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอุทัย
ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลอุทัยโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลอุทัยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลอุทัยว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลอุทัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 



  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอุทัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  
โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลอุทัยให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการเทศบาลต าบลอุทัยโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอุทัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 



  6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผน เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอุทัย 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการ“อบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้เป็นการปกครองโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดเจนและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  
  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในรูปแบบการ
สนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนส านึกในความเป็นเจ้าของพ้ืนที่หรือชุมชนของตนเอง ซึ่งท าให้ท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งเหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือป้องกันและตรวจสอบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัญหาคอรัปชั่น/ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานนั้น 
ส่งผลกระทบทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ และกระทบไปถึงประชาชนในพื้นท่ีและชุมชนแห่งนั้นด้วย 
  เทศบาลต าบลอุทัยตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ตลอดจนร่วมตรวจสอบเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล  การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
3. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 1 ครั้งต่อปี (ผู้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน 80 คน) 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 



6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 

6.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัยเข้ารับ
การอบรม  
  6.3 จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับใช้ในการอบรมให้ความรู้ 
  6.4 ด าเนินการอบรมให้ความรู้สาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
  6.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  10.2 ประชาชนใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือป้องกันและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานรัฐ 
  10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลอุทัยได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

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



- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผน  เทศบาลต าบลอุทัย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความ
โปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลอุทัยและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลอุทัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง เทศบาลต าบลอทุัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลอุทัยท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอุทัย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่
ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทาง
สื่อสิ่งพมิพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลอุทัยได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3  เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลอุทัย และร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้

เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
-ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละ
ปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  เทศบาลต าบลอุทัยจึงจัดกิจกรรมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลอุทัยประจ าปีขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท ากิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕62–๒๕65) ของ
เทศบาลต าบลอุทัย 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย 
๓.๒ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้น าข้อมูลหรือปัญหา

ไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลอุทัยส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๔ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 ๓.๕ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสี่

ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
๓.๖ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ เทศบาล

ต าบลอุทัยที่มอียู่อย่างจ ากัด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 



ตัวแทนประชาคมต าบล ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  
ประธานชุมชน  แพทย์ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป                                                 

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 

๕.  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

๖.  แนวทางการด าเนินงาน 
6.๑ จัดท าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ  
6.๒ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม  
6.๓ แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม 
6.๔ จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  
6.๕ วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
6.๖ จัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาล 
6.๗ เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยพิจารณาเห็นชอบ  
6.๘ เสนอสภาเทศบาลต าบลอุทัยพิจารณาเห็นชอบ ผ่านผู้บริหารท้องถิ่น 
6.๙ นายกเทศมนตรีอนุมัติแผนพัฒนาเทศบาลและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 
6.๑๐ ติดตามและประเมินผล 

๗.  งบประมาณ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

๘.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลอุทัย 

๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย 
๙.๒ มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕65)  
๙.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัย 
๙.๔ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการแก้ไขความ

เดือดร้อนต่างๆ  
๙.๕ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัยมีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาล

ต าบลอุทัยเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากข้ึน 



๙.๖ การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2   มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย/เว็บไซต์ เทศบาลต าบล
อุทัย/ทางโทรศัพท์/แอปิเคชั่นไลน์/เฟสบุ๊ค 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดแนวทาง
ปฎิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฎิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาวามเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งเพ่ือให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าทุจริตเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
4. เป้าหมาย 
  ใหบ้ริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1  จัดท ากระบวนการ ขั้นตอนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
  5.2  ประกาศประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงที  



  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่
เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

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



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลอุทัยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต าบล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลอุทัยโดยกองวิชาการและจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลอุทัยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลต าบลอุทัยและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  เทศบาลต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลอุทัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลอุทัยเพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยความต้องการของประชาคมและหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลอุทัยด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
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3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ เทศบาลต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลอุทัยมีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลอุทัยมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของของเทศบาลต าบลอุทัย  3.3 เพ่ือด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลอุทัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 



  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของเทศบาลต าบลอุทัย(ตามหนังสือสั่งการ ที่ 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) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบลอุทัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบลอุทัยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การประเมินให้ของเทศบาลต าบลอุทัยทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลอุทัย 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบล
อุทัยส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่ของเทศบาลต าบลอุทัยมอบหมาย 
  6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ลาพร้อมตัวชี้วัด 
  6.9  การติดตามและประเมินผล 
  6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564  ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลอุทัยขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัยให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลอุทัยให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของของ เทศบาล
ต าบลอทุัย 
4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในของเทศบาลต าบลอุทัยแม่ลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัยหรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ของเทศบาลต าบลอุทัยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลอุทัย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการ
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
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  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลอุทัย5. พื้นที่
ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลอุทัย 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดของเทศบาลต าบลอุทัย จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลอุทัย   2 . 
เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทมนตรีต าบลอุทัยทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลอุทัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวม
ของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เทศบาลต าบลอุทัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลอุทัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

 



4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
และการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลอุทัย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/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) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลอุทัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       พ. ศ. 
2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่
ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลอุทัย 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลอุทัย (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลอุทัยน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลอุทัยรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลอุทัย 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลอุทัยประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

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

 

 

 

 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร จึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง การวงนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฎิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลอุทัย  ในเรื่องของการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 

5.พื้นทีด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6.วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
  -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลต าบลอุทัยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลอุทัย 
  - มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลอุทัย 



  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาลต าบล
อุทัยก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

-มีการแต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มามีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร 
งานบุคคลในการเลื่อนระดับ / เลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลอุทัยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- น าผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคล 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่เทศบาล

ต าบลอุทัยได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- จัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฎิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรได้รับทราบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
-มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงาน และคณะกรรมการ 

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
-มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงาน และคณะกรรมการ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่นข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ    การรักษาวินัย การปฎิบัติตนเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น 

-น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
- นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและมี

การติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 - ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูและการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 10.2 มีแนวทางในการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

 

 ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความ
เสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการ
ด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 



8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลอุทัย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ข้องบังคับของกฎหมาย 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลอุทัยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาล
ต าบลอุทัยจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลอุทัยทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง เทศบาล
ต าบลอุทัยสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบล
อุทัย 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลอุทัยให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

  ตัวแทนชุมชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น



กรรมการ แต่เทศบาลต าบลอุทัยให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ผลลัพธ์  
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลอุทัยมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและทัศนะศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ผู้น า
หรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเ ร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับ
ต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่ๆ มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        มาตรา 11  
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดไว้ว่า การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้วิธีการพัฒนาวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และ
เทศบาลต าบลอุทัยเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจบทบาทอ านาจ
หน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือความต้องการของประชาชนหรือเพ่ือให้
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ซึ่งเป็นก าลังขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาอันได้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบล และพนักงานจ้าง ที่จะต้องท างานร่วมกันมีการประสานงานที่ดีมี
ความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือที่จะได้ท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรอีกทั้งเพ่ือพัฒนา
เทศบาลต าบลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการบริหารงานที่ดีโปร่งใสยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนหลักธรรมาภิบาลการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากกระแสของเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ที่ก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจ าเป็นที่ประชาชนต้องพัฒนาตนเองให้สามารถ
เตรียมรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลอุทัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลอุทัยให้มี



ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์    การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมฯ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และองค์กรเอกชนที่น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มา
ใช้จนประสบความส าเร็จและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ  

  ดังนั้น เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลอุทัย ประจ าปี งบประมาณ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่  15 มกราคม 2546 ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนาทั้ง๕ด้าน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลอุทัยให้สูงขึ้น 

3.2เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงต่อไป 
 3.3  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว  สามารถสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ       
4. เป้าหมาย 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 - อบรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครู และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 100 คน   

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                     -  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในต าบลแม่ลาต่อไป 
                    -  ผู้เข้ารับการอบรมมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้
เศรษฐกิจดีขึ้นท้ังของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564 ) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 อบรม โดยการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาวิชา คือ 
-การปรับกระบวนคิด สร้างทีมงานลดความขัดแย้งในองค์กร 
- การบริหารงาน อปท.อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์และรองรับเข้าสู่ อปท.4.0 

   6.2 ศึกษาดูงานที่จังหวัด................................ 
   6.3 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบทุกขั้นตอน 



   6.4 ท าการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
7. สถานที่ด าเนินการ 

- ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - ศึกษาดูงานจังหวัด....................................... 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการฯ เทศบาลต าบลอุทัย 

 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 

งบประมาณ 700,000.- บาท 
 

10. วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและการด าเนินการ

อบรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลอุทัยให้สูงขึน้ 

11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงต่อไป 
  11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือ
เสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มี
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  เทศบาลต าบลอุทัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการบริหารงานเกิดความโปร่งใส 
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัยเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
  6.2 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ศึกษา 
  6.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัยน าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัยเพ่ือท าการปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 



8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลอุทัย 

10. ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัยแม่ลาสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เกิดความโปร่งใส และความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิด
การเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลอุทัย 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
  10.2 ประชาชนมีการเฝ้าระวังการทุจริต 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริต 

  การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วม
สร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสงเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต 
  3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  6.2 ก าหนดแนวทางหรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 
  6.3 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
  6.4 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมและสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  6.5 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
  10.2 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. ๒๕๖2– ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลอุทัย 

---------------------- 

  ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.00๐๔/ว๐๐93 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 25๖๐เรื่อง การจัดท าแผนป้อง
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )โดยการปรับปรุงแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)   ประกอบ
กับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น 

  เทศบาลต าบลอุทัย จึงไดป้รับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2– ๒๕๖๔)  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา ดังนั้น เทศบาลต าบล
อุทัย จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2– ๒๕๖๔) ต่อไป             

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่         เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
      (นายอรรถพร บุญจิตรากุล) 
                นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
 

      

 


