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สวนที่ 1 

 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรอืปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชนั (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
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โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  (พ.ศ. 2564-2564)   เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

 



๕ 
 

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลกูฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
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สวนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนกัใน
การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนใน
ทองถิ่น 

1.1.1  โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 กิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกบัผลประโยชนทับซอน
ใหกับพนักงานเทศบาล 

     

 1.2 สรางจิตสํานึก
และความตระหนกั
แกประชาชนทกุภาค
สวนทองถิ่น 

1) โครงการรักน้ํา รักปา รักษา
แผนดินฯ 
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
ในตําบลตานยาเสพติด  
2) โครงการชูธรรมนําชีวิต 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

 

มิติที่ 1  รวม 1 กิจกรรม 4  โครงการ  130,000 130,000 130,000 130,000  
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทจุริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1  กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
2.2.2 กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
2.2.3 มาตรการปองกันการ
ทุจริตและสรางความโปรงใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

     

 2.3 มาตรการใช
ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี 

     

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ

2.4.1 กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน

0 0 0 0  

 



๘ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  

หรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 รวม 2 มาตรการ 5 กิจกรรม 
0  โครงการ 

0 0 0 0  

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลหัวชางใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.1.2  กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และการ
รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”                            
3.1.3  มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลหัวชาง” 

0 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

3.2.1 กิจกรรม”การ
ดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรอง
ทุกขเทศบาลตําบลหวัชาง” 
3.2.2 มาตรการกาํหนด
ขั้นตอน/กระบวนการรับเร่ือง
รองเรียน (งานนิติการ) 
3.2.3 มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

0 0 0 0  

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหัวชา 
 

0 0 0 0  

มิติที่ 3 รวม 3 มาตรการ 1 กจิกรรม 
0 โครงการ 

0 0 0 0  

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 กิจกรรมจัดทาํแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
ประจําปงบประมาณ 2561 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

 

 4.2 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากบั 
ดูแลการบริหาร
งบประมาณฯ 

4.2.1 กิจกรรมรายงานผลการ
ใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 

0 0 0 0  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 

50,000 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชนฯ 

4.4.1 มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

0 0 0 0  

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 4 กิจกรรม 
1 โครงการ 

50,000 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐ 
 

 
 

สวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

สวนที่ 3 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
  การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหัวชาง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหัวชาง มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ 
  3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  
  3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลหัวชาง ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหัวชาง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลหัวชาง 
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี  
  6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  
  6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม   
  10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดินฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  ไดลดปริมาณลงเนื่องจากการรุกล้ําแพวถางของกลุม
บุคคลซ่ึงมุงเห็นแตผลประโยชนสวนตนโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ  อันสงผลตอ
ระบบนิเวศนและความสมดุลของธรรมชาติ  อันสงผลตอการเกิดภัยพิบัติตางๆ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศท่ีแหง
แลงและรอนจัด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหัวชาง จึงเห็นความสําคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอันเปนตนหลักแหงการเกิดทรัพยากรน้ําใหเกิดความสมดุล  จึงไดทําโครงการรัก
น้ํา  รักปา  รักแผนดินฯ เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีให
คงอยูสืบไปถึงรุนลูกรุนหลาน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหัวชาง ใหรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีปาไมใหมีความอุดมสมบูรณคงอยูคูกับทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหัวชาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  พ้ืนท่ีสาธารณะเทศบาลตําบลหัวชาง 
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการรักน้ํา  รักปา และปลูกปาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ  
  ปงบประมาณละ  20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  
  10.2 ทองถ่ินมีปริมาณพ้ืนท่ีปาท่ีเพ่ิมข้ึนและมีความอุดมสมบูรณ 
 
 
 
 

 



๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทาน
แนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎร
ผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปน
การปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปน
โครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล 
ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับ
ความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น 
ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน 
สามารถ วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร  
  เทศบาลตําบลหัวชาง จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหัวชาง 
  3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหัวชาง 
  3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
  3.4 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหัวชาง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลหัวชาง 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
  6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพใหกับผูรวมโครงการ  
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
  6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ  
  20,000 บาท  
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9. ผูรับผิดชอบ  
  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
  10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
  10.3 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
   10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ 
      กิจกรรม“โครงการแขงขันกีฬาชุมชนในตําบลตานยาเสพติด (เทศบาลหัวชางคัพ)” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปญหาทางสังคมในปจจุบัน ท่ีพบมากคือปญหายาเสพติด รัฐบาล จึงมีนโยบายใหกับ
หนวยงาน                   ท่ีเก่ียวของเรงแกไขปญหาดังกลาวดวยการสงเสริมจัดใหมีการออกกําลังกายเลนกีฬา 
เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกาย เสริมสรางคุณภาพ
พลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง อีกท้ังชวยใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด ซ่ึงเปนปญหาใหญท่ีตามมา 
 ท้ังนี้ตองรับวาปญหายาเสพติดในปจจุบันเปนปญหาระดับชาติท่ีทําใหการพัฒนาในดานตาง ๆ เกิด
ปญหาตามมา หากเยาวชนในชาติหรือชุมชนใดติดยาเสพติดไมวาจะองคกรใด ท้ังภาครัฐ และเอกชนก็จะมี
ปญหาในการทุจริตประพฤติชอบในองคกร หรือในชุมชนนั้นตามมาเปนเงาตามตัว เทศบาลตําบลหัวชางเปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองได
สงเสริมในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคม
ท่ีไมทนตอการทุจริต ดวยการจัดโครงการดังกลาวข้ึนเปนการปลูกฝงใหเยาวชน ประชาชน ในพ้ืนท่ี ท้ังองคกร
ภาครัฐและเอกชนรวมกันใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการออกกําลังกายใหสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ
โดยท่ัวกัน 
3.  วัตถุประสงค 
 3.๑  เพ่ือใหประชาชน และเยาวชน ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย 
 3.๒  เพ่ือสงเสริมใหประชาชน และเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 3.๓  เพ่ือสงเสริมใหประชาชน และเยาวชน ใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวชาง 
  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 5.1  เทศบาลตําบลหัวชาง 
6.  วิธีดําเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการใหกับคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 6.๒  ประชุมคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ผูนําและผูท่ีเก่ียวของ 
 6.๓  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

6.๔  ประชาสัมพันธรับสมัครนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 
 6.๕  จัดการแขงขันตามสูจิบัตร 
 6.๖  สรุปและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 



๑๗ 
 

8.  งบประมาณดําเนนิงาน 
 งบประมาณปละ 70,000  บาท จํานวน  4  ป เปนเงิน  280,000  บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาท
ถวน) 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาเทศบาลตําบลหัวชาง 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑  ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย 

10.๒  ประชาชนและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
10.๓  ประชาชนและเยาวชนใหสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการชูธรรมนําชีวิต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหน่ึงเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม 
และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนน้ีแลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด 
รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหัวชางไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนในเขตตําบลหัวชาง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวาง
ผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอ
กัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี
ในหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในเขตตาํบลหัวชาง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วัดในเขตตําบลหัวชาง 

 



๑๘ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลหัวชาง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน
ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จดัตั้งคณะทํางานการจดัทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จดัทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏบัิติราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลหัวชางไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ 
ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันท่ี 11   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวชาง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง ดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการ
สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง โดยแตงตั้ง
ปลัดเทศบาลตําบลหัวชางเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาล ท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น
เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลตําบลหัวชาง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหัวชาง พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหัว
ชาง เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี ฝายธุรการ  สํานักปลัดเทศบาลตาํบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสดุกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตาํบลหัวชาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 มาตรการปองกันการทุจรติและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง มีภารกิจใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนใหบริการประชาชนเก่ียวกับการ
แจงเกิด แจงตาย ยายท่ีอยู กําหนดเลขท่ีบาน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดยดําเนินการ ณ ศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลหัวชาง เพ่ือบริการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการท่ีดี 
 ในข้ันตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ไดกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานโดย 
 - ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความปลอดภัยสูง การเขาสูระบบตอง
เปนผูรับผิดชอบเฉพาะ ท่ีตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพน้ิวมือของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและ
ผูอนุมัติ/นําระบบถายสําเนาลายพิมพน้ิวมือมาใชในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลกอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน    
ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และสรางความมั่นใจแกประชาชนในเรื่องความถูกตองของระบบงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนอีกดวย 
 - ใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือปองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน โดยนาย
ทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแตละวัน) ดวยตนเอง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ดวยโปรแกรม
การตรวจสอบและปองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในชองทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน
เครือขายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เขาสูโปรแกรมทางชองทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือใหบริการ
ตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน        
ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตองของระบบงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

 

 



๒๕ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
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 2.3 มาตรการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี
ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง
ตอเน่ืองทุกปน้ัน 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา เทศบาลตําบลหัวชางจึงไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหัวชางใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหัวชาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหัวชาง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 



๒๗ 
 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  2 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีไว
หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ี
นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึน
ได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 1 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลหัวชาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี 
ดงัน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน
แบบอยางแกประชาชนตําบลหัวชาง ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหัวชางอยางสม่ําเสมอ 
เทศบาลตําบลหัวชางจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจรติ และผูทําคุณประโยชนหรอืเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตาํบลหัวชาง โดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสยีสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปน
บุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลหัวชางมี
คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหัวชาง 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลหัว
ชางตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลหัวชางมีคานิยม ยก
ยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - พนักงานเทศบาล ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลหัวชาง 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหัวชาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหัวชาง ตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและได
คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  ฝายธุรการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
 

 



๓๐ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลหัวชาง 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลหัวชางมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตําบลหัวชางใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหัวชางจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับ
ประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวชาง ใหบริการ ณ 
ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลหัวชาง โดยมีฝายปองกันและรักษาความสงบ สํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหัวชาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวชาง จํานวน 1 แหง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวชาง  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายปองกันและรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวชาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวชาง 

 



๓๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  2 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก
ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลงั ผานทางเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลหัวชาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหัวชาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวชาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมลูท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจดัองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหัวชางจึงไดตระหนักและเห็นความสําคญัของการเผยแพรขอมลูท่ีสําคญัๆ ของหนวยงานผาน
ทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมลูขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสมัพันธ ณ ท่ีทํา
การของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมลูทางสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีและเขาถึงขอมลูตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหัวชางไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบรกิารสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรือ่งรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 4 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตาํบลหัวชาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายธุรการ ฝายปองกันและรักษาความสงบ สํานักปลัด  กองคลัง  เทศบาลตําบลหัวชาง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  1 
 
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลหัวชาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชน
ในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือ
วาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เทศบาลตําบลหัวชางจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา
และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 043 – 531170  ทางโทรสารหมายเลข 043 – 561235  
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 

 



๓๕ 
 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวชาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลหัวชาง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานนิติการ) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวชาง  เทศบาลตําบลหัวชางเปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการแก
ประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเน่ือง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทาง
ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 งานนิติการ  เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ เทศบาลตําบลหัวชาง 
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลหัวชาง 
- ผาน facebook เทศบาลตําบลหัวชาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานนิติการ  เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  3 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน
สภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ี
เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรง
ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญน้ันเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 

 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหัวชาง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายในสํานัก
ปลัดเทศบาล) 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลหัวชาง 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวชาง 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหัวชาง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 



๓๘ 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหเทศบาลตําบลหัวชางในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาล
ตําบลหัวชาง โดยงานแผนและงบประมาณ  ฝายธุรการ  สํานักปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหัวชางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลหัวชางใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง จํานวน  9 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางบางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาว
มาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหนง ภายใน 31 กันยายน 2560 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานแผนและงบประมาณ ฝายธุรการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลหัวชางมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางเพ่ือเปนองคกรในการยก
รางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางและรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลหัวชางเพ่ือใชเปน
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหัวชาง ดวยความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 

 



๓๙ 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหัวชางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา
อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหัวชางเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลหัวชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน
ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือให
มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

 

 



๔๐ 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายธุรการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ 
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลมุงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี 
สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลหัวชางพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน    ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลตําบลหัวชางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ
มีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหัวชางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและ
การจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบรหิารทราบ 
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6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลหัวชาง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดบัมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

 4.2 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  4 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลหัวชาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให
เทศบาลตําบลหัวชางในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือ
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจาก
วันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลหัวชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหัวชาง (ระดับองคกร) จัดสงรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบ
และมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลหัวชางนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลหัวชางรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหัวชาง 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหัวชางประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี  1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี 
การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ 
หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยาง
ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหวัชาง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสิน       มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตาม
มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 



๔๖ 
 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลหัวชาง จํานวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง จํานวน 12 คน รวม 17 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชางมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหัวชาง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของ
รัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  2 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสรมิสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใช
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือ
ใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบลและลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลหัวชาง  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      อีกท้ังยังเปนการ
ชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวชาง  จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 



๔๘ 
 
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี  1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง 

โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังน้ี เพ่ือใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลหัวชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหัวชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับเทศบาล 

 


