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  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชนป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบของยุทธศาสตร์
ชาติฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   

  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลตากฟ้า จึงได้มีการประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.
2562-2564 ของเทศบาลต าบลตากฟ้า ให้สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี รวมถึงเพ่ือให้ส่วน
ราชการในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้น าแนวทางและมาตรการดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
        

        เทศบาลต าบลตากฟ้า 
         กันยายน 2564 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
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สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุ
นี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตาม
กฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่ง
ไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดย
ไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่ ง พิมพ์ หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
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ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ว
โลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้
ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สั งคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤต ิมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

  เทศบาลต าบลตากฟูา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 “ตากฟูาเมืองน่าอยู่   แหล่งเรียนรูว้ฒันธรรม 
น้อมน าหลกัปรัชญา    พัฒนาการศึกษาสูอ่าเซียน” 
 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
7. การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตากฟูารวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3)  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลตากฟูา 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 
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4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตากฟูา
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตากฟูา
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก 
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) เทศบาลต าบลตากฟูา สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 

5) เทศบาลต าบลตากฟูามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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      แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต แยกเป็นรายมิติ ดังนี้ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม 
ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐาน ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนึกในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิน่ 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชนส์าธารณะ 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน  
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถ
ร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 

 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บรหิาร  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการ เงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนินกิจการ การประพฤตปิฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดุแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างการพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล 
รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูล หรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปน็ประโยชน์กับการ    
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่ จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

มุ่ งพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับ
กอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติ ข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน  
แผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือการบริหาร  
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดุแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ ง านของฝุ ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ  
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ~ 14 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

มิติที่ 1 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 
2565 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจติส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 

20,000  

1.1.1 (2) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - 

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงาน ลูกจ้าง  

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- 

1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

- 

1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 

- 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชนท์ับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

- 

1.1.3 (3) มาตรการ”ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

- 

 1.2) การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

1.2.2 (1) โครงการรักน้ า  รักปุา รักษาแผน่ดนิ 10,000  

1.2.2 (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 

20,000 

1.2.2 (3) โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งสวนสาธารณะ 
“สวนตากฟาู พารืน่รมย์ 

300,000 

1.2.2 (4) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
เทศบาล 
 

50,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

 1.2) การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000  

1.2.3 (2) โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน 

50,000 

1.2.3 (3)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผูน้ าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบา้น 

20,000 

1.3) การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนท าดีถวายในหลวง 

15,000  

1.3.1 (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

15,000 

 
รวม 

13 โครงการ 1 กิจกรรม 
4 มาตรการ 

530,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ~ 16 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

มิติที่ 2 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1) การแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  

2.2) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

-  

2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งการรักษาราชการ และ
การมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 

- 

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขัน้เงินเดือน” 

- 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

- 

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 

- 

2.2.2 (4) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าสารดา้นการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง” 

- 

2.2.3 (1) กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ” 

- 

2.2.3 (2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

20,000 

2.3) มาตรการการใช้
ดุลยพินจิและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

-  

2.3.1 (2) โครงการปรับปรุงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

- 

2.3.2 (1) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัตริาชการ 

- 

2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตร ี -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อปูองกัน
การทุจริต 

2.4) การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

-  

2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

-  

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบิัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

2.5) มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

-  

2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา” 

-  

2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ไดด้ าเนนิการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 

-  

2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

-  

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน” 

-  

2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลตากฟูาว่าทุจริต 
และปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ” 

-  

 
รวม 

2 โครงการ 13 กิจกรรม 
8 มาตรการ 

20,000  
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มิติที่ 3 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1) จัดให้มีและเผย 
แพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่ อ งท า งที่ เ ป็ น ก า ร
อ านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรงุศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลตากฟูา ให้มปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

-  

3.1.1 (2) กิจกรรม “การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

-  

3.1.1 (3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

10,000  

3.1.1 (4) โครงการศูนย์ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟูาปฏบิตัิการรวมใน
การช่วยเหลือ 

20,000  

3.1.2 (1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลตากฟาู และการรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

-  

3.1.3 (1) มาตรการ “การจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ตากฟูา” 

-  

3.1.3 (2) โครงการจัดท าวารสาร 100,000  

3.2) การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดเวทีประชาคม 96,000  

3.2.1 (2) โครงการจัดท าแผนชุมชน 10,000  

3.2.2 (1) กิจกรรม “การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลตากฟูา 

-  

3.2.2 (2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 80,000  

3.2.3 (1) กิจกรรม “การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิให ้  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

-  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.3) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะ กรรมการ
สนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา 

-  

3.3.1 (2) กิจกรรม “การประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับต าบล 

-  

3.3.1 (3) กิจกรรม “การส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

-  

3.3.1 (4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

20,000  

3.3.2 (1) มาตรการ “การแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

-  

3.3.3 (1) กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา” 

-  

 
รวม 

7 โครงการ 7 กิจกรรม 
4 มาตรการ 

336,000  

 

มิติที่ 4 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1) มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

-  

4.1.1 (2) กิจกรรม “การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในประจ าปี” 

-  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1) มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดนิก าหนด 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

-  

4.1.2 (2) มาตรการ “การติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลตากฟูา” 

-  

4.2) การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว มต รวจสอบกา ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

-  

4.2.2 (1) กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จา่ยเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ” 

-  

4.2.2 (2) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลตากฟูา” 

-  

4.2.3 (1) กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 

-  

4.2.3 (2) กิจกรรม “การให้ความรู้แก่กรรมการ
ตรวจการจ้าง” 

-  

4.3) การส่งเสริม
บทบาทตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น” 

10,000  

4.3.1 (2) กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 

-  

4.3.2 (1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร” 

-  

4.3.2 (2) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟาู” 

-  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
2565 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4) เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ “เฝูาระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน” 
 

-  

4.4.1 (2) กิจกรรม “การติดปูายประชาสมัพันธ์ กรณี
พบเห็นการทุจรติ” 

-  

 
รวม 

1 โครงการ 10 กิจกรรม 
3 มาตรการ 

10,000  

รวมท้ังสิ้น 
23 โครงการ 31 กจิกรรม 

19 มาตรการ 
896,000  
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ   
      การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึง

พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะกวด รวดเร็วไม่
เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาล
ต าบลตากฟูา ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่
องค์กรนั้นๆ  

 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูาดังกล่าว ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เป็นทั้ง

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  
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คนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองควบคุมอารมณ์ และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมีความสุข ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล น าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน 80 คน      
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  
โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  20,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลตากฟูา ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้  ยังต้องมีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่ จะท าให้
ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปหรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรร -
มาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นย่างการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ 
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เป็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา -    
ภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมา
ใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้อง
ค านึงถึงกรอบ เปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม และสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม

โครงการ 
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
6.4 จัดท าก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
6.5 สรุปผลในภาพรวม และรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลตากฟูา  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลตากฟูา   

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : “โครงการสมุดความดีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าน จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้
เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่ วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างาน
สามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่า
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน 
ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 

เทศบาลต าบลตากฟูา เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่า จึงได้จัดท าสมุดความ
ดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดุแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการ
สร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงานจ้าง  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานจ้างเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา  เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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9. ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับหมาย

ตามท่ีก าหนด 
 

1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ล าดับที่ 1 
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีเทศบาลต าบลตากฟูา  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา  พ.ศ. 
2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม     
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก 
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลตากฟูา ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน เทศบาลต าบลตากฟูา ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลตากฟูา” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา  
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้  ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลตากฟูา  จึงได้ก าหนด 
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา  

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างสังกัด
เทศบาลต าบลตากฟูา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก  

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึง
ขึ้นอยู่กับการประพฤติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จัก
ความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดี 
และกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่ แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกัน
การกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา ให้มีจิตสาธารณะและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 3.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา 

3.3 เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และ
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอโครงการ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
6.3 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และสถานที่ 
6.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
6.5 ประเมินผลและสรุปการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
10.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงาน-
จ้างของเทศบาลต าบลตากฟ้า   

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่
อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วน
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ตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการ
แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด 
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลตากฟูา  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกี่ยวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลตากฟูา   

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลตากฟูา  มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเปน็ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา   
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี

ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 



   ~ 33 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน  อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้
ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เ อ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลตากฟูาจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ  
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลตากฟูา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล 
         ตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Of Interest)”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระดับอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลัง
เผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงใน
องค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความ
เสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์
ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทาง
ปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลาย
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มิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมือง และการบราหรที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรม และค่านิยมในการบริหารที่
ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน” ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างาน
เพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของเทศบาลต าบล
ตากฟูา  

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 วานแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
6.2 ออกแบบกิจกรรม  
6.3 จัดเตรียมเอกสาร  
6.4 ด าเนินการจัดประชุม  
6.5 สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 

ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสอง
พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งการทรงงานด้านการเกษตร การชลประทาน การบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขแก่อาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรน้ า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า โดยทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2539 “หลักส าคัญว่า ต้องมีน้ า น้ าบริโภค และน้ าใช้ น้ าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่ นั่น 
ถ้ามีน้ า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟูา คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟูา ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้...” ซ่ึง 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะเป็นปุา ปุาที่ถวายความ
จงรักภักดีต่อน้ า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ าฉันจะสร้างปุา” 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่าใน
ปี 2559 มี 2 โอกาสอันเป็นมหามงคลคือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ-           
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่สมเด็จ -
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงควรจัดให้มีกิจกรรมเฉลิม   
พระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้คนในชาติได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์
ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ  เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการ “รักน้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย-
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลต าบลตากฟูา จึงด าเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
และเพ่ิมพ้ืนที่    สีเขียวเพ่ือบรรเทาปัญหาโลกร้อน บริเวณสวนสาธารณะ ชุมชนถนนโค้งพัฒนา หมู่ที่ 3 
ต าบลตากฟูา อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง-

ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 
2559 

3.2 เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม ้ร่วมกันฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

3.3 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ที่ทรงมี      
พระเมตตาต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
4. เป้าหมาย ต้นไม้จ านวน 100 ต้น เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 ก าหนดสถานที่ด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว บริเวณสวนสาธารณะ 
6.2 จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ที่จะด าเนินการปลูก 
6.3 จัดท าปูายโครงการ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 
6.4 เชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน พร้อมด้วยประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  10,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 ที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปุา 
ผลลัพธ์ ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรปุาไม้  
รวมถึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน 
 

ล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี – เทศบาลต าบลตากฟ้า (อพ.สธ.ทต.ตากฟ้า)  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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โดยโครงการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้
แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ อันสืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ.2503 ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และ
ทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่างๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวพระราชด าริ กรอบกิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เทศบาลต าบลตากฟูา” ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นปุาและได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ จึงได้ร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟูา โดยน้อมน าพระราชกระแส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนี้ เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ประสานก าลังกาย 
ก าลังใจร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. ทต.ตากฟูา ด าเนินกิจกรรม
ตามศักยภาพความพร้อมและจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟูา” 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้สู่ชุมชนเทศบาลต าบล
ตากฟูา และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ชุมชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดท า “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – เทศบาลต าบลตากฟูา (อพ.สธ. -  ทต.
ตากฟูา) ประจ าปี......................” ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.2 เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

ท้องถิ่น กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.3 เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเทศบาลต าบลตากฟูา 

3.4 เพ่ือจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟูา 
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3.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
บูรณาการท างานด้านคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเยาวชน และชุมชนในเทศบาลต าบลตากฟูา อัน
เป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
4. เป้าหมาย  

4.1 กลุ่มเปูาหมาย เยาวชน อสม. กลุ่มองค์กรชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา และ
คณะกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ.เทศบาลต าบลตากฟูา 

4.2 กิจกรรมเปูาหมาย ตามแผนการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทต.ตากฟูา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ................... 
5. พื้นที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 ต าบลตากฟูา อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์   
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ เสนอคณะกรรมการ 
อพ.สธ.ทต.ตากฟูา ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 6.2 จัดท าโครงการ อพ.สธ.-ทต.ตากฟูา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... ตามกรอบ
แผนการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารอนุมัต ิ
 6.3 ด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 6.4 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการรายงานกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และจัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ 
 6.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น รายงานให้โครงการ 
อพ.สธ.ทราบ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ อพ.สธ.ทต.ตากฟูา และหน่วยงานตางๆ ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  20,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
10.2 มีการด าเนินงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

10.3 มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเทศบาลต าบลตากฟูา 
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10.4 ท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา บูรณาการท างานด้าน
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชน และชุมชนในเทศบาลต าบลตากฟูา อันเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ล าดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือ 1 ต าบล 1 สวนสาธารณะ “สวนตากฟ้า พารื่นรมย์” 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 5 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเทศบาลต าบลตากฟูา มีพ้ืนที่สีเขียวต่อ

จ านวนระชากรน้อยมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของ
บ้านเรือน 

เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นเทศบาลประเภทสามัญ ตั้งอยู่ในอ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
มีอาณาเขตการปกครอง 2 ต าบล 4 หมู่บ้าน 8 ชุมชน มีพ้ืนที่ประมาณ 11.2 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 7,000 ไร่ มีประชากร 5,418 คน เป็นชาย 2,613 คน หญิง 2,805 คน มีจ านวนบ้าน 
2,755 หลัง มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่สีเขียวตามธรรมชาติ
ลดลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่สีเขียวตามธรรมชาติลดลง 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เป็นหน่วยงานของกรมปุาไม้ มีพ้ืนที่ดูแลในความ
รับผิดชอบ ครอบคลุมอ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวที่
ก าลังส่งผลกระทบ จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างเมืองตากฟูาให้เป็นเมืองสีเขียว เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเมือง อันจะท าให้ อ าเภอตากฟูาเป็นเมืองสีเขียว
รื่นรมย์ สวยงาม และน่าอยู่โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะของชุมชน ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ 

กรมปุาไม้ มีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นว 76 เนื้อที่ 43-2-96 ไร่ บริเวณด้านหลัง
อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนถนนโค้งพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลตากฟูา อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ อยู่
ใกล้กับโรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์และโรงพยาบาลตากฟูา ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ท าการปุาไม้แขวง ปัจจุบัน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงไปบ้างแล้ว และได้ด าเนินตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ของแต่ละ
ปีจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ ตาม
พันธกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ในรูปแบบต่างๆ ส านักจัดการ
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ทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมปุาไม้ ในชื่อ “สวนตากฟูา พารื่นรมย์” ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ในเชิงอนุรักษ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 

3.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เป็นประโยชน์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
3.3 เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรปุาไม้

ของชาติ 
3.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
3.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธ์พืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4. เป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง  
5. พืน้ที่ด าเนินการ แปลงที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน นว 76 เนื้อท่ี 43-2-96 ไร่   
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการส ารวจพื้นที่ ก าหนดขอบเขตโครงการ 
6.2 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการตามแนวทางของกรมปุาไม้ 
6.3 ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่โดยการปลูกปุาฟ้ืนฟูสภาพปุา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการอ านวย

ความสะดวกให้กับประชาชน เช่น จัดท าสื่อความหมายของธรรมชาติ ห้องสุขา จัดอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลตากฟูา 

6.4 ด าเนินการบริหารจัดการพื้นที่โดยกรมปุาไม้ร่วมกับเทศบาลต าบลตากฟูา อย่างยั่งยืน 
6.5 ด าเนินการประสานรูปแบบของการจัดท าโครงการ กับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 

สาขานครสวรรค์ 
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ 300,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

9.1 กลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์ 

9.2 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
9.3 เทศบาลต าบลตากฟูา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด จ านวนพื้นที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 
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  ผลลัพธ์  
- ประชาชนในพื้นท่ีมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากร 
- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
- ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา มีสถานที่ท่องเที่ยว มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่ เป็นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจ และมีพันที่นันทนาการให้กับประชาชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล  
ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ หรือจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ขยะเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะท า

อะไรมนุษย์จะมีข้องเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ตามการขยายตัวของประชากร 

ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ รวบรวม ขนถ่าย และการก าจัด การน าขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปก าจัด เป็น

เรื่องท่ียาก และเป็นการสูญเปล่าของทรัพยากร เนื่องจากขยะบางอย่างมีคุณค่าและสามารถน ากลับมาใช้

ใหม่ได้  (Recycle) ที่ส าคัญเมื่อจ านวนขยะมูลฝอยขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ตามการเจริญเติบโตของชุมชน

และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ปัญหา

เหล่านี้จะแก้ไขให้ลุล่วงได้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคประชาชน 

โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูก

จิตส านึก การรณรงค ์การฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ การจัดท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพในชุมชน

และครัวเรือน เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนน าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตได้

จากชุมชนและครัวเรือนเองน ากลับไปใช้ทางการเกษตรเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชา ติ ตาม

แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้

ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 คณะ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้า  ได้ตระหนักถึงความส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จึงได้จัดท า
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โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า ประจ าปี พ.ศ. ............. ให้แก่กลุ่ม

ประชาชน ผู้น าชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
    

 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายแบบบูรณาการ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น าขยะ
มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs 

3.3 เพ่ือรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องตาม
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

3.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.5 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมแรงจูงในให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการเพ่ิม
มูลค่าขยะหรือดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก 

 

4. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

  1. ประธานชุมชน/ตัวแทนชุมชนเศรษฐกิจ    จ านวน     15      คน 
  2. ประธานชุมชน/ตัวแทนชุมชนเขาหมี   จ านวน     10      คน 
  3. ประธานชุมชน/ตัวแทนชุมชนเกษตรชัย 1-2  จ านวน     20      คน 
  4. ประธานชุมชน/ตัวแทนชุมถนนโค้งพัฒนา  จ านวน     15      คน 
  5. ประธานชุมชน/ตัวแทนชุมชนพัฒนา   จ านวน     10      คน 
  6. คณะผู้บริหาร และจนท.เทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน     10      คน 
  7. ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์     จ านวน    12      คน 
             รวมทั้งหมด    92      คน 

ด้านคุณภาพ 
1. ปริมาณขยะลดลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว 

กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
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  3. ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือ

ท าลายน้อยลง จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ 

  4. ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า  (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ 

พลาสติก ฯลฯ 

  5. จ านวนปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าลดน้อยลง 

  6. สามารถน าปุ๋ยหมัก, น้ าหมักชีวภาพ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในครัวเรือนและชุมชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 ประชุม ปรึกษา วางแผนการด าเนินงาน 
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
6.5 ติดตามประเมินผลโครงการ 

 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  50,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลตากฟูา และ 
   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 ชุมชนและทุกครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ
สามารถในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะจากแหล่งที่เกิด            
มีการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ไว้ใช้เองในชุมชนและครัวเรือน และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 

10.2 มีการลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว 
กระดาษ   โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง 

10.3 ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องกาจัดหรือ
ท าลายน้อยลง จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ 

10.4 ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็จะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้น 
ปลอดภัยต่อสุขภาพมากข้ึน 

10.5 ประชาชนสามรถท าปุ๋ยหมัก, น้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

10.6 ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ในการปฏิบัติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
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10.6 ขยะได้รับการก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ในชุมชน และท าให้
สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนสวยงามมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละ

บุคคลและองค์กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุ
มีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้ายความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ
ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน 
สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงใน
ระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ 
ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือร่วมมือกันสร้างสรรค์ และปูองกันแรงกระแทกทางลบจาก
ภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
ภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ 

เทศบาลต าบลตากฟูา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอารัดเอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี 
พอประมาณ ความมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้กลุ่มเกษตรกรของเทศบาลต าบลตากฟูา ได้สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือความมั่นคงยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์  
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3.1 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตตอบแทนคุณแผ่นดิน 

3.2 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตากฟูา และเกษตรกรในชุมชน น าแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3.3 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตากฟูา และกลุ่มเกษตรกร เรียนรู้เทคนิคและการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ได้อย่างเหมาะสม 

3.4 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตากฟูา และกลุ่มเกษตรกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ 
4. เป้าหมาย  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตากฟูา และกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 30 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านทางหอกระจายข่าวและทางเว็บไซต ์
6.3 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่

สนใจ 
6.4 การเปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ โดยใช้แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ 
6.5 ผู้น าชุมชน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และ

น าส่งยังเทศบาลต าบลตากฟูา 
6.6 ติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส ารวจข้อมูล 

จัดหาสถานที่ท่ีจะด าเนินโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ 
6.7 จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตากฟูา และน าไปฝึกอบรม

และดูงาน 
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  30,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลตากฟูา  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
ผลลัพธ์ 
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตากฟูา/

กลุ่มเกษตรกรทุกระดับ    
2. เกิดความความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และกลุ่มเกษตรกร  
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3. เกิดการพัฒนาและสร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างผู้น า
ที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนมากข้ึน 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่ไม่ใช่ 
รวมทั้งสามารถขยายความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมได้
ในหลายรูปแบบ 

5. เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย มีการติดตามประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 

 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ

ประชาชน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้น
ในหมู่คณะ และชุมชนราย รวมทั้งยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียน
ในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนอย่าง
มาก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนให้อยู่อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

เทศบาลต าบลตากฟูา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือให้
ผู้สนใจ ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงาน และกลุ่มสตรี ให้มีรายได้เสริม สามารถครองตนเองให้อยู่
ได้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความ
หลากหลาย 

3.2 เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
3.4 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้ามีคุณภาพ 
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4. เป้าหมาย  ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ว่างงาน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
6.2 จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับชุมชน 
6.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินการฝึกอบรม 
6.4 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติจัดด าเนินการฝึกอบรม 
6.5 จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ 
6.6 ด าเนินการฝึกอบรม 
6.7 ประเมินผลการฝึกอบรม 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ 50,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ปฏิบัติงานจริงจากการฝึกอบรม    
2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมน าไปเป็นอาชีพต่อไปได้ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
4. เป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว 
5. เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้น าชุมชน หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุด้าน

เทคโนโลยีสื่อสาร เข้ามามีอิทธิพลและครอบง าวัฒนธรรม จารีตประเพณี สิ่งที่บรรพบุรุษได้คิดค้นริเริ่ม
และสร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ก าลังถูกหลงลืมและสูญหายไปในเร็ววัน อัน
จะไม่เหลือความภาคภูมิใจในความเป็นวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทย ได้สืบสานต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นของผู้น าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

เทศบาลต าบลตากฟูา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 
มาตรา 16(11) ตระหนักถึงความส าคัญของประชาชนคนไทยในปัจจุบัน ในการสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมไทยในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้น าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ขึ้น 
 
 
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความคิด ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนบ้าน และการงาน

อาชีพ ตั้งแต่โบราณกาลสู่สมัยปัจจุบัน 
3.3 เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต ให้เป็นคนมีโลกทัศน์ที่สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ 
3.4 เพ่ือให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. เป้าหมาย  เด็ก เยาวชน กรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร 
6.2 จัดอบรมตามกิจกรรม 
6.3 จัดหาวิทยากรในการอบรม 
6.4 จัดหาอุปกรณ์ให้ผู้ท าการอบรม 
6.5 ด าเนินการฝึกอบรม 
6.6 ประเมินผลการฝึกอบรม 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  20,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้สานต่อเจตนารมณ์อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
  ผลลัพธ์ 
 1. สร้างจิตส านึกประชาชน ได้เห็นความส าคัญของศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และ
รู้จักหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติ 
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  2. ได้สืบสาน และน าไปสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการงานอาชีพ และสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนท าดีถวายในหลวง” 
2. หลักการและเหตุผล  

ในวิถีชีวิตของไทยแต่โบราณ ปลูกฝังให้เยาวชนคนไทยรักความเป็นไทย และใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง อยู่กับธรรมชาติและวิถีแห่งธรรม แต่ในยุคปัจจุบัน โลกเจริญทางด้านวัตถุ แสงสีแห่งอารยธรรม 
เปลี่ยนแปลงค่านิยมวิถีชีวิตแบบไทย ท าให้คนทั่วไปพึงพอใจที่เป็นผู้บริโภคนิยม และใช้ชีวิตตามความ
พอใจของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง แต่โรงเรียน
อนุบาลตากฟูา มีโอกาสดีที่อยู่ในสถานที่ดีท่ีเหมาะสมเพราะอยู่ตรงข้ามกับวัดตากฟูา พระอารามหลวง ซึ่ง
มีพระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟูาพระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค 4 เป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งท่าน
ได้ให้แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โรงเรียนอนุบาล
ตากฟูาน้อมน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็น
ผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

เทศบาลต าบลตากฟูา ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูอย่างหาที่เปรียบมิได้  ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการ
ปลูกจิตส านึกและขัดเกลาจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมสู่สังคม จึง
สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลตากฟูา จัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนท าดี
ถวายในหลวง ขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้กับ
นักเรียน หวังให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจ
ให้กับนักเรียน ได้ประพฤติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมของศาสนา ท าให้นักเรียนสามารถด ารงตนให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญู

อย่างหาที่เปรียบมิได้   
3.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
3.4 เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
รวมถึงมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
5. พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลตากฟูา  
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 เขียนโครงการเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณ 
6.2 สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลตากฟูา 
6.3 ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  15,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลต าบลตากฟูา และโรงเรียนอนุบาลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมฯ 
ผลลัพธ์ 
- เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูอย่าง

หาที่เปรียบมิได้   
- นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามค่านิยม และวัฒนธรรมไทย 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล  

สังคมไทยในปัจจุบัน เยาวชนในชาติยังขาดจิตส านึกในด้านความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตน
ในทางไม่ถูกไม่ควร ไม่รู้จักการใช้และการรับอย่างมีเหตุผล ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมีพฤติกรรมการใช้เวลา เงิน ทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวมไม่สมเหตุสมผล ขาดความชื่นชม 
ภาคภูมิใจ อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยให้ด ารงอยู่
ต่อไป โรงเรียนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนคือประชากรที่ส าคัญของประเทศชาติ
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ในอนาคตเพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการส่งเสริมผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ข้ึน เป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสังคมในอุดมคติ 

เทศบาลต าบลตากฟูา ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้
ทรงเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมไว้มากมาย ในการพัฒนาจิตใจประชาชนของ
พระองค์ รวมทั้งท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของศาสนา ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการปลูก
จิตส านึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงสนับสนุน
งบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระผู้ทรงเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
3.3 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 
3.4 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม 

ปัญญาธรรม 
3.5 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. เป้าหมาย นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 เขียนโครงการเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณ 
6.2 สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลตากฟูา 
6.3 ด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรม 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  15,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลต าบลตากฟูา และโรงเรียนวัดประชาสรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมฯ 
 ผลลัพธ์ 
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- เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระผู้ทรงเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ 

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติงานตามหลักของ

พระพุทธศาสนา 
- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตด้านประชาธิปไตย 3 ด้าน คือ ด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม 

ปัญญาธรรม 
- นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนลดการใช้พลังงานทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและประหยัดจนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
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ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้
ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

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

5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ

ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  “มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”  
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2. หลักการและเหตุผล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นบุคลการที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตากฟูา  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน-

บุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่ง เข้ามาท างาน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา   

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล  
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7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   

 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตากฟูา ไม่น้อย

กว่า 90% 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตากฟูา มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  “มาตรการออกค าส่ังการรักษาราชการ และการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้า”  
2. หลักการและเหตุผล  

  เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
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เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 
48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือ
ตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  
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  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลตากฟูาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างของ
เทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 



   ~ 60 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลตากฟูา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา 
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลต าบลตากฟูา โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลตากฟูา โดยประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี
ต าบลตากฟูา ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลตากฟูา รวบรวมและเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  

 

ล าดับที่ 1 
 



   ~ 61 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม 
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลตากฟูา 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง  
4.2 เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ

จ านวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  

10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  

6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

ล าดับที่ 4 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง” 
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากเทศบาลต าบลตากฟูา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลตากฟูา 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  

3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2558 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
6. วิธีด าเนินการ  
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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 าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

ล าดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เทศบาลต าบลตากฟูา มีการบริหารจัดการโดยอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล    
ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้ง
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ผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้
มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งานระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลต าบลตากฟูา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน  กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ  
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,     
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ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
ในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลตากฟูา มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
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ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
 

 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  จ านวน 20,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล 

จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดกิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
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3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลตากฟูา ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลต าบลตากฟูา 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลตากฟูา 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลตากฟูา เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวาง
กรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน  

เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท า
ให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มี
คุณภาพทั่วถึง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลตากฟูาให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
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3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้ 

3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ     

3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลตากฟูา  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  
 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
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10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 

 
 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ    
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย    คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 

ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลต าบลตากฟูา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว     
ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการ
มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
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  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนต าบลตากฟูา ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลตากฟูา
อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลตากฟูาจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น       
โดยการมอบใบประกาศเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลต าบล
ตากฟูาที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3. วัตถุประสงค์  
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3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการ
ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

3.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลตากฟูา  

3.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3.4 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูก
จิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างที่

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา    
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานดีเด่น  

 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล/หน่วยงาน ทีท่ าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ด ี  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล/หน่วยงานดีเด่นที่ได้รับ

การคัดเลือก  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปี 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการ
ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

10.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลตากฟูา  

10.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

10.4 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูก
จิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 11.2 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ต าบล 4 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,418 คน ครัวเรือน
จ านวน 2,755 ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ปัจจุบันเทศบาล
ต าบลตากฟูา ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จ านวน 8 ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ
เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน  เนื่องจาก
คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่ประชาชนผู้จิตสาธารณะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมให้มีขวัญและก าลังใจ  
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4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ให้กับ
เทศบาลต าบลตากฟูามาเป็นอย่างดี 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกประชาชนผู้จิตสาธารณะ 
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกป่ระชาชนผู้มีจิตสาธารณะที่
ได้รับการการคัดเลือก  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปี 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 

 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรใน
สมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช
หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม่ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมา
มีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตร
เพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
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ที่ส าคัญสามารถใช้ปริโภคในครัวเรือนเป็นการลดร่ายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลลาด และ
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

เทศบาลต าบลตากฟูา ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามาถน า
ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการน้ าใน
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่าง และ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา    
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นแบบอย่าง 

6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่ เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่าง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปี 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ระดับความส าคัญของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10.2 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น า ไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้า” 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 
45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  

เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส านัก 
ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม   
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน        
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลง     
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตร าต าบลตากฟูากับปลัดเทศบาลต าบลตากฟูา และปลัดเทศบาลต าบลตากฟูากับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

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

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม     

ค ารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
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- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
6.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล  
เทศบาลต าบลตากฟูา  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา  เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลตากฟูา  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลตากฟูายังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค า
ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่
จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 
วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติการ และด าเนินการทางวินัย ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน 
ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล     
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการ 
บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  

 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 เทศบาลต าบลตากฟูา  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  

10.2 เทศบาลต าบลตากฟูา  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ใหอ้ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา จากหน่วยงาน
ภาครฐั และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลตากฟูา   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลตากฟูา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลตากฟูา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลต าบลตากฟูา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าเทศบาลต าบลตากฟูา  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลตากฟูาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา    

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลตากฟูา   
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
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  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลตากฟูา  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตากฟูา  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลตากฟูา โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์  ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลตากฟ้าว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้เทศบาลต าบลตากฟูา  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลตากฟูา ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  ร้องเรียน
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
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3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  

 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลตากฟูา ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลตากฟูา เสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูล หรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน  

 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตากฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลตากฟูา จึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลตากฟูาให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตากฟูา โดยมีส านักปลัดเทศบาล 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
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  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลตากฟูา   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 
ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะ
ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตากฟูา  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลตากฟูา   
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลตากฟูา  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
จ านวน 100 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา   
 

6. วิธีด าเนินการ  
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน  
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
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ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือให้โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงได้ ขอความร่วมมือผ่านมาทางจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัด
อบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วม
อย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น และเป็นการ
สนับสนุนการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ประชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูามีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
 3.3 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของ
กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเทศบาล
ต าบลตากฟูา 
     

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 100 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 เสนอโครงการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.4 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และสถานที่ 
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 6.5 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 6.6 ประเมินผลและสรุปการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูาได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 10.2 เจ้าหน้าที่ เทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยท้ังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ 
 10.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 10.4 เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกับเทศบาลต าบลตากฟูา 

 
ล าดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้สถานที่กลางขึ้น
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่ให้บริการพ้ืนที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้
ชัดเจนอาจตั้งอยู่ในส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือที่ว่าการอ าเภอก็ได้ 
โดยค านึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการ
ประชาชน โดยสถานที่กลางจะมีข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้รับ
มอบหมายดูแลรับผิดชอบรวบรวม และแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ 
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของสถานที่กลา ง 
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารไว้ในที่ท าการหรือเว็บไซต์ของสถานที่กลาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
และสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวกเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 อีกทั้งให้ค าปรึกษาหรือแนะน าหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลื อในด้านต่างๆ 
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ให้แก่ประชาชน และรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่กลางหรือเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ     
1 ครั้ง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอตากฟูา ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลต าบล  2 แห่ง 
และองค์กรบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟูาขึ้น โดยขอใช้สานที่บริเวณห้องส านักงานท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา 
ที่ว่าการอ าเภอตากฟูา เป็นสถานที่กลาง เพ่ือประสานงานการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตากฟูา เป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวม และแจ้งเวียนกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เก่ียวกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
พ้ืนที่บริการของสถานที่กลาง ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้ในที่ท าการหรือเว็บไซต์ของสถานที่
กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถที่จะ
ไปติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ตากฟูาทุกแห่งได้ ณ เพียงสถานที่เดียว และยังใช้เป็นสถานที่ในการบริการระบบอินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ตามนโยบายของทางรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......................ในครั้งนี้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา และด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป สามารถที่จะขอ
ตรวจสอบดูข้อมูลผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอตากฟูาได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งในเรื่องของข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ  หรือ
โรคระบาดในท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือเป็นสถานที่กลางให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ตากฟูา 
 3.4 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมส่ งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รวมทั้งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 4.1 เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอตากฟูา และด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชนโดยทั่วไป สามารถที่จะขอตรวจสอบดูข้อมูลผล
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอตากฟูาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้ง
ในเรื่องของข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งใน
ด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 4.3 เพ่ือให้มีสถานที่กลางให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ   
ตากฟูา 
 4.4 ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมส่งเสริมการ-ปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รวมทั้งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 
5. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องส านักงานท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา  ที่ว่าการอ าเภอตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  เทศบาลต าบลตากฟูา  ร่วมกับเทศบาลต าบลอุดมธัญญา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกแห่งในเขตพ้ืนที่อ าเภอตากฟูา โดยเทศบาลต าบลอุดมธัญญาเป็นหน่วยงานบริหาร
งบประมาณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา และด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 10.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชนทั่วไป สามารถท่ีจะขอตรวจสอบดูข้อมูลผล
การช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อ าเภอตากฟูาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
ทั้งในเรื่องของข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน 
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ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 10.3 มีสถานที่กลางให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ   ตากฟูา 
 10.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอตากฟูาทุกแห่ง ได้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
รวมทั้งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีการจัดส่งข้อมูลผลการช่วยเหลือประชาชน
ที่สามารถเปิดเผยได้ให้ทางศูนย์ปฏิบัติการฯ ปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่งกัน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 

 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ
ภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตากฟูา  และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลตากฟูา   
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ    

มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล              
ตากฟ้า”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลตากฟูาได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
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  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลตากฟูา   
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาต าบลตากฟูา  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและ
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าวารสาร  
2. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นต้องรับภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟูา ได้มีนโยบายที่
มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และการบริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว 
ถูกต้อง เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ 
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 ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการ
จัดท าวารสารเทศบาลต าบลตากฟูาขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ให้
ประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  อันจะเป็นการสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันพัฒนาสร้าง
ตากฟูาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน / สื่อมวลชน 
 3.2  เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเทศบาลต าบลตากฟูา อันจะน าไปสู่ความเชื่อม่ันและศรัทธา 
 3.3  เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และประสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบล
ตากฟูา 
 3.4  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1  ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 4.2  สื่อมวลชน 
 4.3  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1   เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
 6.2  ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูล รูปภาพประกอบในการ
จัดท าวารสาร 
 
 
 6.3  ด าเนินการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 
1 ครั้ง/ปี  หรือวารสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
 6.4  สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 100,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน / สื่อมวลชน 
 10.2 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อเทศบาลต าบลตากฟูา 
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 10.3 เทศบาลได้เผยแพร่ผลการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ    ที่
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง ตรงกัน 
 10.4 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
 

 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม  
2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ได้กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
มีอ านาจ บทบาท และหน้าที่ในการดูแลให้บริการประชาชน ตลอดจนให้ประชาชนออกความคิดเห็นใน
ทุกๆ เรื่อง โดยน าเสนอข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนผ่านการท าประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน แล้ว
เสนอแผนงาน/โครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 เทศบาลต าบลตากฟูา เห็นความส าคัญในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล  ตากฟูาจึงได้จัดท า
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคม จ านวน 8 
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดประชาคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด และบังเกิด
ผลดีมีประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.3 เพ่ือเป็นเวทีแสดงความคิดเป็นของประชาชน ที่จะน าเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ 
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาในชุมชน โดยน าเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน และการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
4. เป้าหมาย  
  4.1 จัดให้มีการท าประชาคมในชุมชนทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน  
  4.2 โดยจัดประชาคมในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ ชุมชนทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
  6.1 เขียนโครงการเสนอของบประมาณ  
  6.2 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าประชาคม  
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรชุมชน 
  6.4 จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าประชาคมทุกครัวเรือน 
  6.5 จัดให้มีการประชาคมในชุมชนทุกชุมชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 96,000 บาท  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมการประชาคม 
 ผลลัพธ์ : 
 10.1 ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
 10.2 ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 10.3 ประชาชนได้ชี้แจงและเสนอแนวความคิด ปัญหา ร่วมกัน และแจ้งความเดือดร้อน
ให้กับประชาคมรับทราบเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
 10.4 ประชาชนกล้าแสดงออก พบปะ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเดียวกัน 
 10.5 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการได้เร็วขึ้น 
 10.6 ประชาชนเกิดความผูกพันกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
 เป็นที่ทราบกันว่า เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ราบสลับเนินเขา มีเนื้อที่ปกครอง
จ านวน 11.2 ตารางกิโลเมตร ระกอบด้วย 2 ต าบล 4 หมู่บ้าน แบ่งชุมชนออกเป็น 8 ชุมชน  ซึ่งท าให้
การด ารงชีพของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนั้นแตกต่างกันออกไป น้อยบ้าง มากบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  ตากฟูา นั้นเป็นการคิด 
การก าหนดนโยบายและสิ่งต่างๆ นั้นกระท าโดยเทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหลัก ซึ่งท าให้ไม่ตรงกับความ
ต้องการชุมชนประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพราะแต่ละหมู่บ้านนั้นย่อมมีปัญหาความต้องการที่ไม่ตรงกัน 
 ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งของชุมชนสร้างแผน
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ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ด้งความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการ
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสการเงิน ท าให้ชุมชนได้รับ
การเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท า
โครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
เป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้มีการจัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ชุมชนรู้จักแนวทางการจัดท าแผนชุมชน 
 3.2 เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้แผนชุมชนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟูา 
4. เป้าหมาย  
  4.1 คณะกรรมการชุมชนที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 8 ชุมชน  
  4.2 คณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ ชุมชนทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
  6.1 ท าการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 ท าการประชุมคณะท างานเก่ียวกับการจัดท าแผนชุมชน  
  6.3 ท าการประชาคมเก่ียวกับแผนชุมชนในแต่ละชุมชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมการจัดท าแผนชุมชน 
 ผลลัพธ์ : 
 10.1 ประชาชนได้รู้จัดแนวทางการจัดท าแผนชุมชน 
 10.2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 10.3 เพ่ือให้แผนชุมชนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 



   ~ 103 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า”  
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลตากฟูา จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลต าบลตากฟูา 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลตากฟูากับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ    
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ชุมชนทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  - ให้บริการในวันเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์ร้องเรียน มีดังนี้ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา 
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   ที่อยู่ 11  ม.1 ถนนตากฟูา-ท่าตะโก ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 60190 
   ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5624 1323  โทรสาร. 0 5624 1323 ต่อ 22 
   ทางเว็บไซต์ : www.takfacity.go.th 
   ทางศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟูา 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยเทศบาลต าบลตากฟูา ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 11.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,000 
ไร่ มีประชากร 5,418 คน จ านวนบ้าน 2,755 หลัง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) เฉลี่ยความ
หนาแน่นของประชากรประมาณ 509 คน : ตร.ม. จ านวน 8 ชุมชน 4 หมู่บ้าน 2 ต าบล ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกรรม ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องผูกพันกับ
อาชีพของตนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับเขตเทศบาลฯ มีพ้ืนที่กว้างขวาง การติดต่อราชการต่างๆ ต้อง
กระท าในวันและเวลาราชการ บางครั้งอาจไม่สะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องด้วยต้องประกอบอาชีพ
ของตนเป็นหลัก คณะผู้บริหารได้พิจารณาถึงข้อขัดข้องดังกล่าวนี้ ประกอบกับพระราบัญญัติก าหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(30) 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
เทศบาลฯ จึงได้จัดท า “โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน” ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน 

http://www.takfacity.go.th/
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 3.2 เพ่ือน างานบริการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ และส่วนราชการอ่ืนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 
  3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน 
 3.4 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
 3.5 เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชน 
 3.6 เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 
 3.7 เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 
 3.8 เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การดูแลสุขภาพ และความรู้เรื่องโรคต่างๆ เช่น 
ไข้เลือดออก มือเท้าปาก เป็นต้น 
 
 3.9 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน 
 3.10 เพื่ออบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน 
4. เป้าหมาย  
   น างานบริการต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ และส่วนราชการที่เข้าร่วม
โครงการฯ ออกให้บริการแก่ประชาชน ในพ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ ชุมชนทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
  6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดรูปแบบของ
โครงการฯ     
 6.2 จัดท าโครงการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ  
  6.3 ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือน างานบริการเข้าร่วมโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่ส่วนราชการต่างๆ 
 6.5 ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.6 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 80,000 บาท  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 - หน่วยงานหลัก : ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา    
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 - หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ สังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา และส่วนราชการที่เข้าร่วม
โครงการฯ เช่น โรงพยาบาลตากฟูา ปศุสัตว์อ าเภอตากฟูา สถานีต ารวจภูธรตากฟูา และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอตากฟูา เป็นต้น 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม้น้อยกว่าร้อยละ 80% 
 ผลลัพธ์ : 
 10.1 ประชาชนเข้าถึงงานการบริการต่างๆ ของเทศบาล และส่วนราชการต่างๆ 
 10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
 10.3 บังเกิดความคุ้นเคยและสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯ ส่วนราชการต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการฯ กับประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
 10.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 10.5 มีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 

ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล              
ตากฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 
9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูป
ของคณะกรรมการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลตากฟูา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลตากฟูา โดยงาน
แผนและงบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลตากฟูาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูาก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา  
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5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
 

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา บางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา 
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 
 

8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแผนและงบประมาณ  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลต าบลตากฟูา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลตากฟูา  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ความ 
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูาด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับต าบล  
2. หลักการและเหตุผล  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  
 เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคม
ระดับต าบล ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานีอานามัยหรือผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน/หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ กรรมการชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข 
สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน  พลังทางสังคมอ่ืนๆ ชมรม
ผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่
เทศบาลต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากที่สุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทน
จ านวนครัวเรือนในชุมชน 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลตากฟูา 
  5.2 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
  5.3 แต่งตั้งคณะท างาน  
  5.4 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการประชุม  
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือ
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ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ 
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้  
 

4. เป้าหมาย  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 ประชุมผู้บริหาร ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หนังสือ และเสียง
ตามสายในชุมชน 
  5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกชุมชนตามก าหนดการ  
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
2. หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 วรรคสอง ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบ  
ประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17 ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2 /ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ
ปรับปรุง ไปแล้วเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลฯ สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา จึงด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงน าโครงการต่างๆ ไปสู่
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ในการรับฟังปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
โดยการเสนอโครงการและแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น โดยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนมา
ปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลต าบลตากฟูา 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมและชี้แจงผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.4 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 3.5 เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าไปสู่การปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.6 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 จัดประชุมประชาคมระดับชุมชน ให้ครอบคลุมทุกชุมชน จ านวน 8 ชุมชน 
 4.2 จัดประชุมประชาคมระดับต าบล และประชาคมเมือง  ผู้เข้าร่วม จ านวน 170 คน 
 4.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูาและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ผู้เข้าร่วมจ านวน 30 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  
 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 6.2 แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบในโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคม 
 6.4 แจ้งผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน  
 6.5 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน และชี้แจงยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟูา พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน 
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 6.6 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับต าบล และประชาคมเมือง โดยรวบรวมโครงการที่ผ่าน
การประชาคมระดับชุมชน มาจัดล าดับในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส 
 6.7 ด าเนินการรวบรวมโครงการที่ผ่านการประชาคมในระดับต าบล และประชาคมเมือง มาบรรจุ
ไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูาและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา 
 6.8 น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) ที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูาแล้ว เสนอต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) ต่อไป 
  ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
 - ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นเร่งด่วน และสามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาในแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 - เทศบาลต าบลตากฟูา มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงทันท่วงที และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของเทศบาล
ต าบลตากฟูา 
 - เทศบาลต าบลตากฟูา มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - เทศบาลต าบลตากฟูา มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ..............) เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
การบริหารใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 
 



   ~ 114 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่เทศบาลต าบลตากฟูา  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลตากฟูา 
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล
ตากฟูา อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลตากฟูา ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาล นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
 

4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 
 

5. วิธีการด าเนินการ  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล   
ตากฟูาอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลตากฟูาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตากฟูาในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
ในการเรียนรู้ท าความเข้าใจ ข้อระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลตากฟูา 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้า” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ง    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เทศบาลต าบล   
ตากฟูา  จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด  
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลตากฟูา และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลตากฟูา 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟูา 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
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  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 
ลงวันที่ 11 ก.พ. 2548) 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) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    
   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลตากฟูาทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลตากฟูา 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลตากฟูา ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลตากฟูามอบหมาย  
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลต าบลตากฟูา พร้อมตัวชี้วัด  
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  (ไม่ใช้งบประมาณ)  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 



   ~ 117 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 มุ่งพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
เทศบัญญัติ ข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต หรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยในการด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลตากฟูา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด โดยฝุายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการ
ก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 นอกจากนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562   
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3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
 3.4 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 3.5 เพ่ือสอบทางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ จ านวน  6  กอง  1 ฝุาย  ประกอบด้วย 
 (1)  ส านักปลัดเทศบาล - ฝุายปูองกันและรักษาความสงบ 
 (2)  กองคลัง 
 (3)  กองช่าง 
 (4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (5)  กองการศึกษา 
 (6)  กองการประปา 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  
 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
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ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด : มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
  ผลลัพธ์ :  
 10.1 สามารถพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี การรายงานสถานะการเงิน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) สังกัดเทศบาล
ต าบลตากฟูา 
 10.2 ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) สังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา ได้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
 10.3 ท าให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) สังกัดเทศบาลต าบล
ตากฟูา มีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุม สามารถลดข้อบกพร่อง และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 10.4 ท าให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) สังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง
การปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ รวมทั้งช่วยปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล 
การสูญเสีย การทุจริตไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการของเทศบาลฯ ได้ 
 10.5 ท าให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหา
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาก่อนที่ สตง., ปปช., ผู้ก ากับดูแล, สภาเทศบาลฯ, ประชาชน ตรวจสอบ 
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ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อ    
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลตากฟูา 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกปี  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลตากฟูา 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามทีก่ าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.2  
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด า เนินการ
รวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไมใ่ช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุม
ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบ
บัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงิน
และบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง
การจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ  หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม
สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ  
 เทศบาลต าบลตากฟูา  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีของเทศบาลต าบลตากฟูา ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น     ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลตากฟูา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ตากฟูาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไมใ่ช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562   ก าหนดให้ เทศบาลต าบลตากฟูาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
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  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลตากฟูา 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบ และมีการติดตามผลระหว่างปี  
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลตากฟูา 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลตากฟูา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่

สามารถด าเนินการได้  
 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตัง้ การโอน ย้าย 

 

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล         
ตากฟูาเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม  
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา  
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6. วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย ดังนี้ 
  6.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  
  6.2 การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.อ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลทราบ 
  6.3 มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตากฟูา  
  6.4 มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลตากฟูา 
  6.5 ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึง
มีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
  6.6 การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน  
  6.7 ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลตากฟูา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบาลต าบลตากฟูา รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)  การเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง  
  6.8 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
  6.9 มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง  
  6.10 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในเขตเทศบาลทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตากฟูา 
  6.11 มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
  6.12 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
  6.13 มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
  6.14 ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
  6.15 การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก่อน  
  6.16 ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลตากฟูา จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
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  6.17 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคล ในการที่เทศบาลต าบลตากฟูาได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ       
สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
  6.18 มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
  6.19 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
  6.20 มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
  6.21 มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
  6.22 นายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
 

7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลตากฟูา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น มีการ
ท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา
ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลตากฟ้า” 

2. หลักการและเหตุผล  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น
รายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้ริเริม่กิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่ายของ
เทศบาลต าบลตากฟูา 
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลตากฟูา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
5. วิธีการด าเนินการ  
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลตากฟูา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
 ผลลัพธ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาล
ต าบลตากฟูา ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลตากฟูา 
 ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลตากฟูา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) 
 เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาล
ต าบลตากฟูาทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก  
การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลฯ สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลตากฟูา 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลตากฟูา ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลตากฟูา  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
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6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลตากฟูา ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย  
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลตากฟูา  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การให้ความรู้แก่กรรมการตรวจการจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญท่ีจะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2553 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความเข้าใจที่เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อก าหนดที่
ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที ่
ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นได ้นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้  
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 เทศบาลต าบลตากฟูาเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
กิจกรรม “การให้ความรู้แก่กรรมการตรวจการจ้าง” เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจ
การจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
  6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  เทศบาลต าบลตากฟูา   
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด  
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย 



   ~ 133 ~ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลตากฟูา  

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง    
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูาเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น    
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดเทศบาล จึงได้
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา 
จ านวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา 
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6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม  
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลตากฟูา ได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ 
น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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 ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูาจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทั้งในเทศบาลต าบลตากฟูา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก    
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา  
  6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลตากฟูาทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
 ผลลัพธ์ : 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 ตัวช้ีวัด : 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน ๑2 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร”  

2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่ง
อ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็น
ของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
นอกจากจะท าให้เทศบาลฯ มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ 
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต  
 เทศบาลต าบลตากฟูา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีการด าเนินงาน  
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลตากฟูา  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า”  
2. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลตากฟูา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน  
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ด าเนินงาน เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
จ านวน ๒ คน 
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    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน ๔ คน  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 ศูนย์ รวม 4 คน  
  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลตากฟูา เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             

การทุจริต  
 
4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รั กษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ-
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 

3. วัตถุประสงค์  
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา  
6. วิธีด าเนินการ  
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  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชั่นได ้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลต าบลตากฟูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลตากฟูา 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลตากฟูา  
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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8. งบประมาณ ในการด าเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตากฟูา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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