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            ประกาศเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 (พ.ศ.2565)  

   ---------------------- 
   ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2565)  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ 

และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูป

ประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนี การรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 นั้น  

 

   ในการนี้ เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2565) เพ่ือใช

เปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานดานปองกันการทุจริตเรียบรอยแลว จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต (พ.ศ.2565)  รายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

 
   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  

 

         
   (นายถวิล  กุญชร) 

           นายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้ง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
(พ.ศ.2565)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลทุงผึง้ 
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
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คํานํา 
 
 

 การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและบ่ันทอนความเจริญกาวหนาการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง 
โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การ
แกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความ
เจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม และจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตย 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีดีและมีคุณคา 
 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2565) เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และใหความเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง แนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2565) สู การปฏิบัติตามแผนงานบูรณา
การและปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยใหเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป  
 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของเทศบาลตําบลทุงผึ้งข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทุงผึ้งตอไป 
 
 
 
 
 
        เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
        อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

  
 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง                 หนา 
 
สวนท่ี 1 บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคกร    1  
2. หลักการและเหตผุล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  1 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน       3 
4. เปาหมาย         3 
5. ประโยชนของการจดัทําแผน       4 

 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต       5 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต      6 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน     9 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 11 

 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ    13 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2565) 

          ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
………………………………………………. 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุม
และการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ
มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหการบริการตาง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
มากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได 
ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
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 ๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ใน
สมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตใน
ปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแต
ประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมได
เปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมี
ตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็น
คนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญ
และบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทยไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต
อดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ี
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ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกันจึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได
กลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเขมแข็งเต็มศักยภาพ 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป 
พ.ศ.๒๕๖2 จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาดไทย
ท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
 
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ 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 เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบัง
เกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารการจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือกําหนด แนวทางการขับเคลื่อนดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนอัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพ่ือใหทุกสวนใน
เทศบาลตําบลทุงผึ้งใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลทุงผึ้งท้ังนี้ได
มุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่องสรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใสจัดระบบ
การตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุมคาเปดเผยขอมูลขาวสาร
ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมใน
การรณรงคและปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 เทศบาลตําบลทุงผึ้งไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่นปญหา
ผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖4) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องโปรงใส
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ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดวยความโปรงใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดย
ประชาชนมีสวนรวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการ ฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  
 ๔) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 ๕) เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหมีประสิทธิภาพและมี
ความเขมแข็ง 
 
4. เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้งรวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ  
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
 ๕) เทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การทุจริต และประพฤติ
มิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้งรวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยมและอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
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 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแจหมท้ังจากภายใน และภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕) เทศบาลตําบลทุงผึ้งมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสราง
สังคมท่ีไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมือง ฝายสภา
ทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการ
อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 
สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 

20,000  

1.1.1 (2)โครงการ
พัฒนาศักยภาพ บุคลากร
ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

 
20,000 

 

1.1.2 (1) มาตรการ
“สงเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตํา บลทุงผึ้ง 

 
- 

 
ไมใช

งบประมาณ 

1.1.3 (1)กิจกรรมให
ความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอน 

 
- 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 1.2การสราง
จิตสํานึกและ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1.2.1-2 (1)โครงการ
อบรม ปองกันแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควัน 

 
20,000 
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1.2.3 (1)โครงการ
สงเสริมการปลูกผักสวน
ครัว รั้วกินได ไรสารพิษ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
20,000 

 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1.3.1 (1)โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเด็ก วันเด็ก
แหงชาติ 

 
50,000 

 

  1.3.3 (1)โครงการ
จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด เด็กและเยาวชน 

 
200,000 

 

 

มิติท่ี 1 รวม 

 
6 โครงการ 
1 มาตรการ 
1 กิจกรรม 

 
330,000 

 

มิติ 2การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

 

2.1 การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

1. กิจกรรม ประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
เทศบาลตาํบลทุงผึ้ง 

 
- 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ 
การสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2) มาตรการ สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

  
ไมใช

งบประมาณ 
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  2.2.2 (1) มาตรการ 
ควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2) กิจกรรม การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

  
ไมใช

งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ี
ดี 

2.3.1 ใชโครงการ
เดียวกับ ขอ 2.2.3 

  

  2.3.2( 1)โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2)มาตรการ การมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

  
ไมใช

งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏบัิติตน
ใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1,2.4.2 
(1)กิจกรรม ยกยองและ
เชิดชูเกียรติแกบุคคล ท่ี
ใหความชวยกิจกรรม 
โครงการจติอาสา ทําดี
เพ่ือพอของแผนดิน 
 
2.4.3 - ไมม ี

  
ไมใช

งบประมาณ 
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 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1)กิจกรรม การ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  2.5.2 (1)กิจกรรมให
ความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดาํเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัตริาชการ 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2)มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  2.5.3 (1)มาตรการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 

  
ไมใช

งบประมาณ 

มิติ 2 รวม 

1 โครงการ 
6 มาตรการ 
5 กิจกรรม 

 
- 

 

มิติ 3 การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 การจัดใหมี
และเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.1 (1)มาตรการ
ปรับปรุงศูนยขอมลู
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  
ไมใช

งบประมาณ 
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  3.1.2 (1)กิจกรรม การ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการบรหิารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสิน ของ
เทศบาลตาํบลทุงผึ้ง และ
การรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  3.1.3 (1)มาตรการจัดให
มีชองทางท่ีประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตาํบลทุงผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

3.2.1 (1)โครงการจดั
เวทีประชาคมหมูบาน/
ตําบล 

 
20,000 

 

  3.2.2 (1)การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ของเทศบาลตําบลทุงผี้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  3.2.3 (1)มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญ 
ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2)กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 

  
ไมใช

งบประมาณ 
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 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.1 (1)มาตรการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทุงผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  3.3.2 (1) มาตรการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทุงผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

 
มิติ 3 

 
รวม 

 
2 โครงการ 
5 มาตรการ 
2 กิจกรรม 

 
20,000 

 

มิติ 4 4.1 การจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 

ตามท่ี
คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 (1)โครงการจดัทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  4.1.2 (1)โครงการจดัทํา
รายงานการควบคมุ
ภายใน 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (2)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  (3)มาตรการตดิตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 

  
ไมใช

งบประมาณ 
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 4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ

การบริหารราชการ
ตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการ
ได 

4.2.1(1)มาตรการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
เพ่ือการตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  4.2.2(1)กิจกรรม
รายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนไดรับทราบ 

  
ไมใช

งบประมาณ 

  4.2.3(1)กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน 

  
ไมใช

งบประมาณ 

 4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1 ใชกิจกรรม
เดียวกับขอ 1.1.1 

  

  4.3.2(1)กิจกรรม
สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

  
ไมใช

งบประมาณ 

 4.4 การเสริมพลัง
การมีสวนรวมของ

ชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตาน

การทุจริต 

4.4.1(1)กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจรติ 

  
ไมใช

งบประมาณ 
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  4.4.2 ไมมีกิจกรรม   

มิติ 4 รวม 

 
2 โครงการ 
2 มาตรการ 
5 กิจกรรม 
 

 
- 

 
- 
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สวนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี ใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนในทองถิ่น  
 

1. ช่ือโครงการ :โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ พนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีสงผลใหประเทศไทยตองเรงปรับตัวเพ่ือยืนหยัดแขงขันไดในเวทีโลกอยางมีศักยภาพ การกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community:AC) ซ่ึงมุงเนนการผลักดันทางดานเศรษฐกิจสูสังคมโลก เตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ
สังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามทุจริตของหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงเปนนโยบายหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 
(พ.ศ. 2565) เพ่ือมุงเนนสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส มีความซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการทํางาน ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได 
 
 ประกอบกับทางเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ลงวันท่ี 29 กรกฏาคม 2557 ตามนัยมาตรา 77 แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และตามราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 162 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 กําหนดใหขาราชการทุกตําแหนงมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกตามหลักธรรมาภิบาล มีทัศนคติท่ีเอ้ือตอการ
บริการประชาชน รวมท้ังทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดลําปาง และกําหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบรรลุผลสําเร็จ “ลําปางสุจริต และ
ลําปางนครแหงความสุข” 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้งเพ่ือเปนการพัฒนาการบริหาร
จัดการใหนักบริหารทุกระดับ ใหมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม มีขีดความสามารถและ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และใหเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความโปรงใส มี
คุณธรรม จริยธรรม ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติ
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ยึดถือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เปน
แนวทางและหลักการปฏิบัติ เพ่ือกํากับความประพฤติของตนเอง ตลอดจนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ใหบริการสาธารณะ 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมและจิตสํานึกท่ีดี ศรัทธาตอการรับราชการ 
มุงเนนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม มีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการและสามารถผลักดันใหภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเสียสละ ยึดม่ันในระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาท่ี และเปนท่ี
พ่ึงพาของประชาชนอยางแทจริง 
 ๕. เพ่ือสงเสริมใหเทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีความพรอม ความเขมแข็งท้ังดานบุคลากร ดานการบริหาร มี
การบูรณาการการแกไขปญหา และพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๖. เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ิน รวมคิดปองกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิ
ใหเกิดทุจริต หรือปฏิบัติหนาท่ีมิชอบ 
 ๗. เพ่ือสรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดผึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ในสังกัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
 6.2 ประสานงานและติดตอวิทยากรท่ีจะมาใหความรูในการฝกอบรม 
       6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับโครงการฯ 
       6.4 ดําเนินกิจกรรมการอบรมฯ 
       6.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหาร   
7. ระยะเวลา 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ   20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ๑. เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางและวิธีการ รวมท้ังทักษะ
พ้ืนฐานตาง ๆในการปฏิบัติราชการ 
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 ๒. เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งสามารถนําทักษะความรูและประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 ๓. เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 ๔. หนวยงานไดรับทราบปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และนํามาปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๕. เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดสรางความคุนเคยซ่ึงกันและกัน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ตลอดจนสรางความรวมมือและประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงาน อันเปนประโยชนตอองคกรตอไป 
 ๖. เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีจิตสํานึก รวมคิดปองกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการ
ปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดทุจริต หรือปฏิบัติหนาท่ีมิชอบ 
 ๗. หนวยงานสามารถพัฒนาและเสริมสรางเจาหนาท่ีของเทศบาลในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกรมีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและ
ประพฤติมิชอบ 
 ๘. สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส ปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร 
 
 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตําบล ตลอดถึงประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน และ
สามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานท่ีสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศ
นั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาการปฏิบัติงานของคนในสังคม โดยเฉพาะ”
เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับ
มอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซ่ือสัตยและคาดหวังจากประชาชนวา “เจาหนาท่ีของรัฐ”ตอง
รับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เพ่ือใหมีหลักการบริหารงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จ และนํามาปรับใชใน
การพัฒนางานขององคกรและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Govement)  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
ไดรับการพัฒนาและเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย   ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
 6.2 ประสานงานและติดตอวิทยากร 
 6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับโครงการฯ 
 6.4 ดําเนินกิจกรรมการอบรมฯ 
 6.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลา 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565)  
8. งบประมาณปละ  20,000บาท 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 8.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดรับ
การพัฒนาและเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 8.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุงผึ้งโดยกําหนดกลไก
และระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทําโดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรมมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน
สวนตน และไมมีประโยชนทับซอนยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมายใหบริการแกประชาชน
ดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางถูกตองครบถวน และไม
บิดเบือนขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบไดยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวน
จากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
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 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ       
ในขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกรตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานและปองกันการเกิดการทุจริตและการเกิดผลประโยชนทับซอน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแจหมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจรยิธรรมของเทศบาลตําบลทุงผึ้งเปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ   สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 
 
 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงการกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม)แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึกถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
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ตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้ หมายรวมถึง 
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควร
มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแก 
บุคลากรในเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอนผานการประชุม ผูบริหารกับพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ 
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชน
ทับซอน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานฯ พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
เทศบาล 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลฯ มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
๔. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและพนักงานจางเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนในการประชุมประจําเดือนจํานวน ๔ ครั้ง/ป 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัดผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน 
 ผลลัพธผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานท่ีไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ :โครงการอบรม ปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบันสถานการณปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดลําปางเปนปญหาท่ีความรุนแรง 
และสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ไดแก ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
เด็กเล็ก และผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ และเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศปาไม
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว และมักจะเกิดข้ึนในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกป เนื่องจาก
อากาศปดและมีการเผาปาเพ่ือการการเกษตร และเผาปาเพ่ือหาของปามาขายของคนบางกลุม โดยไมคิดถึง
ปญหาสวนรวม คิดถึงแตประโยชนสวนตน จนทําใหเกิดไฟปาและฝุนละอองในอากาศเปนพิษ จนทําใหเสีย
สุขภาพ เกิดการเจ็บปวยเนื่องจากเกิดมลภาวะทางอากาศเปนพิษ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดจัดการอบรมและใหความรูเรื่องการรณรงคปองกันและแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะตามมาจากการเผาปา และ
สรางจิตสํานึกใหเกิดแกประชาชนในตําบลทุงผึ้งในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตอไป 
3. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตอไป 
๒. เพ่ือลดปญหาการเผา ทําลายปา เพ่ือผลประโยชนของตนเอง 
๓. เพ่ือใหประชาชนไดความรูเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
4. เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา ทําลายทรัพยากรปาไม 
5. เพ่ือใหประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ในชุมชน 

4. เปาหมาย   ท้ัง 6 หมูบานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินงาน 

๑. ขออนุมัติดําเนินโครงการจากผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๒. จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคลดการเผาปา เผาขยะ และประชาสัมพันธทางเสียงตามสายของ

หมูบาน ท้ัง 6 หมูบานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
 ๓. ประสานเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดหาวิทยากรมาใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชน 

4. จัดทํารายงานผลการอบรมและรายงานใหผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ปละ 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑. เจาหนาท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ี มีความรูในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
๒. ประชาชนมีความรูเรื่องการปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน 
๓. เสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและการมีสวนรวมในการปองกัน 

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันแกเจาหนาท่ี ผูนําหมูบาน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
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1. ช่ือโครงการ :โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ไรสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงข้ึนนี้จึงทําใหเกิดความเขาใจได

ชัดเจนในแนวพระราชดําริของ  "เศรษฐกิจพอเพียง"  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9ไดทรงคิด
และตระหนักมาชานาน  เพราะหากเราไมไปพ่ีงพา ยึดติดอยูกับกระแสจากภายนอกมากเกินไป  จนไดครอบงํา
ความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแตความทะเยอทะยานบนรากฐานท่ีไมม่ันคงเหมือนลักษณะ
ฟองสบู  วิกฤตเศรษฐกิจเชนนี้อาจไมเกิดข้ึน หรือไมหนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดรอนกันถวนท่ัวเชนนี้   
ดังนั้น "เศรษฐกิจพอเพียง"  จึงไดสื่อความหมาย ความสําคัญในฐานะเปนหลักการสังคมท่ีพึงยึดถือ เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเศรษฐกิจท่ีพอเพียงกับตัวเอง ทําใหอยูได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจําเปนท่ีทําไดโดยตัวเองไมตอง
แขงขันกับใคร และมีเหลือเพ่ือชวยเหลือผูท่ีไมมี อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถท่ี
จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดท่ีเริ่มจากตนเองและความรวมมือ วิธีการเชนนี้
จะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซ่ึงมีความผูพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ 
“คุณคา” มากกวา “มูลคา”  

ดังนั้น ทางเทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาปรับใชในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุงผึ้ง โดยจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกิน
ได ไรสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถปรับตัวตอสถานการณในยุคโลกาภิวัตนได 
โดยการลดคาใชจายในครัวเรือนลง และลดคาใชจายท่ีไมจําเปนออกไปไดบาง 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจักประหยัด อดออม 
๒. เพ่ือใหประชาชนใชชีวิตอยางพอเพียง ไมฟุงเฟอ 
๓. เพ่ือใหเกิดเปนชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 
4. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือใหประชาฃนมีสุขภาพ รางกายแข็งแรง 

4. เปาหมาย  ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๑.ขออนุมัติดําเนินโครงการจากผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง   
 ๒.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดหาวิทยากร 
 ๓.จัดอบรมใหความรูแกประชาชน  
 ๔.ติดตามผลและรายงานประเมินผลตอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ปละ 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ประชาชนมีผักปลอดสารพิษบริโภค 
๒. ประชาชนมีความรายไดเสริม 
๓. ประชาชนสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนลงได 
4. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
1. ช่ือโครงการ :โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก วันเด็กแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
2. หลักการและเหตุผล 
 วันเด็กแหงชาติเปนวันสําคัญในฐานะท่ีเปนกิจกรรมท่ีแสดงใหทุกฝายประจักษวา สังคมไทยไดให
ความสําคัญแกเด็ก และเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ และเพ่ือกระตุนเตือนใหทุกฝายหันกลับมาพิจารณาวา
จะชวยกันสงเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางไรเพ่ือใหเขาเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพเปนทรัพยากร
บุคคลท่ีมีศักยภาพของชาติ สามารถสรางสรรคจรรโลงสังคมไปสูเปาหมายอันพึงปรารถนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหเด็ก ๆ ไดรูวาเขาคือบุคคลท่ีมีคา มีความสําคัญตอบานเมืองเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยัง
ทําใหเด็ก ๆ ไดเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองตอภารกิจอันสําคัญดังกลาวดวยเด็กและเยาวชน
นั้นตองมีหนาท่ีท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคมสวนรวม หนาท่ีตอตนเอง คือการศึกษาเลาเรียน การหา
ประสบการณ การสรางวินัย และการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหแกชีวิตหนาท่ี ตอผูอ่ืน คือการเชื่อฟงผูใหญ อันมี
บิดามารดา ครูอาจารยและญาติผูใหญ เปนตน เด็กและเยาวชนตองมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ตั้งม่ัน
อยูในกรอบแหงศีลธรรมจรรยา รูจักชวยเหลือครอบครัว ชวยเหลือผูอ่ืน และประหยัด อดออม 
สวนหนาท่ีตอสังคม คือ การพยายามฝกฝนตนเองใหมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และมี
สวนรวมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หากเด็กทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติไดในหนาท่ีสําคัญท้ัง 3 ประการ 
ดังกลาวนี้แลว ก็เชื่อม่ันไดวาอนาคตของชาติยอมมีความเจริญม่ันคงตลอดไป ขณะเดียวกันก็ตองรูจักรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักการรวมกันทํางานเปนหมูคณะ และสามารถขจัดความขัดแยงอยางสมานฉันท เพ่ือ
พัฒนาตัวเอง และแสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสุด อันจะกอใหเกิดพลังสรางสรรคท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมตอไป 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ไดกําหนดหนาท่ีของเทศบาลไวในมาตรา 16 มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2543) ไดกําหนดหนาท่ีของเทศบาลในมาตราท่ี 50 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 ดังนั้นเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดงานวันเด็กข้ึน เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดแสดงไดตระหนักถึงความเสียสละ 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ความซ่ือสัตย สุจริต และความกลาแสดงออกของเด็กเพ่ือใหเด็ก
รูจักหนาท่ีของตนเอง เพ่ือพัฒนาเพ่ิมทักษะใหเด็กไดตระหนักถึงความซ่ือสัตย สุจริต ไมโกง และเพ่ือปลูก
จิตสํานึกใหเด็กมีจิตสาธารณะในการอยูรวมกันในสังคมในภายภาคหนา 
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3. วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือใหเด็กมีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
๒. เพ่ือใหเด็ก มีจิตสํานึก เสริมสรางและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 
๓. เพ่ือใหเด็กไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม 
4. เพ่ือใหเด็กมีจิตสํานึกรูรัก สามัคคี  
5. เพ่ือใหเด็กตระหนักถึงความซ่ือสัตย สุจริต และความเสียสละ 

4.เปาหมาย เด็ก ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5.วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือกําหนดแผนและข้ันตอน 
 3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 4. ประสานหนวยงานและสวนท่ีเก่ียวของ 
 4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 5. สรุปและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5)  
7. สถานท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  
8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง   
9.งบประมาณ ปละ 5๐,๐๐๐.- บาท  
10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. เด็กมีสุขภาพรางกาย แข็งแรง 
 ๒. เด็ก มีจิตสํานึก เสริมสรางและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓. เด็กมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ
ไดอีกตอไปในอนาคต 
4. เด็กๆไดตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะในการอยูรวมกันในสังคม 
 5. สรางจิตสํานึกท่ีดี เด็กมีความซ่ือสัตย สุจริต รูแพ รูชนะ รูอภัย 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เด็กและเยาวชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
25๖5 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคน จําเปนจะตองพัฒนาตั้งแตเด็ก เพราะเด็กนับวาเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญอยางยิ่ง
ของประเทศ เพราะจะเปนผูมีบทบาท และรับหนาท่ีการพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กท่ีมีคุณภาพในวันนี้ยอม
เปนเครื่องชี้วัดใหเห็นหรือสามารถพยากรณไดวา ในอนาคตพวกเขาเหลานั้นจะเปนผูนําท่ีดีสามารถจะพัฒนา
ประเทศชาติไปสูความสําเร็จเจริญรุงเรือง ท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การท่ีเด็กจะเปนผูท่ีมี
ความประพฤติตนในทางท่ีดี และมีคุณภาพตามความตองการของสังคมไดนั้นจําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการใน
การพัฒนา ปรับปรุง สงเสริม และสนับสนุนในทางท่ีดีทุกๆดาน ไมวางจะเปนทางดานสติปญญา ความรูในการ
ดํารงชีวิต หรือทางดานรางกายและจิตใจ กีฬาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีมีกระบวนการในหลายๆรูปแบบ ท่ี
จะตองมีองคประกอบในการพัฒนา ปรับปรุงสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีการพัฒนาท่ีดีดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม กลาวคือ มีสุขภาพพลามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มี
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สุขภาพจิตดี มีอารมณท่ีม่ันคง สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพ่ิมพูน
สติปญญา พัฒนาคุณลักษณะประจําตัวท่ีชวยเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมยิ่งข้ึน ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต 
ความรับผิดชอบ ความอดทนเขมแข็ง ความมีระเบียบ ความยุติธรรม การเคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกา การ
มีนาใจเปนนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผการเสียสละ นอกจากนี้การกีฬายังกอใหเกิดความ
สามัคคี กลมเกลียว และรวมแรง รวมใจฟนฝาอุปสรรคของคนในหมูคณะ รวมท้ังเปนศูนยรวมในการสราง
ความภาคภูมิใจ และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนไมหันไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติด ตอไป 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดงานแขงขันกีฬาตานยาเสพติดข้ึน  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดตระหนักถึงความเสียสละ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ความซ่ือสัตย สุจริต และตระหนัก
ถึงหนาท่ีของตนเอง ไมหันไปพ่ึงพายาเสพติด และเพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และเติบโตเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติตอไปได 
3. วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักเสียสละ รูแพ รูชนะ 
 ๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มีจิตสํานึก เสริมสรางและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม 
 4. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน เติบโตเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 5. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงความสามัคคี ความซ่ือสัตย สุจริต และหางไกลยาเสพติด 
4. เปาหมาย เด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สนามกีฬาโรงเรียนแจคอนวิทยา เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือกําหนดแผนและข้ันตอน 
 3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 4. ประสานหนวยงานและสวนท่ีเก่ียวของ 
 4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 5. สรุปและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5)  
8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง   
9. งบประมาณ ปละ 200,๐๐๐.- บาท  
10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนมีความรูรัก สามัคคี เสียสละ 
 ๒. เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึก เสริมสรางและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบไดเปนอยางดี 
 4. มีความตระหนักถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 5. มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย มีความโปรงใส ไมทุจริต 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2562 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 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) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส 
มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการปองกันปราบการการทุจริต และประพฤติมิชอบของผูบริหารตอ
สาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบสํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผี้ง 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 

-มีประกาศเจตจํานงการตอตานการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของผูบริหาร  
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ฉบับ 

- มีแผนปฏิบัติการปองกันปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 5ป จํานวน1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 

- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

-ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1.ช่ือโครงการ :มาตรการ: การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแจหมเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกรโดยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต.ใหมีศักยภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและ
ประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางาน
ท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมโดยวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

  ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน  
  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบรหิารงานบุคคล 
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  - บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล  
  - การบริหารงานบคุคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 

 
1. ช่ือโครงการ: มาตรการ“สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน
การพัฒนาผลงานซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแจหม ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลทุงผึ้งโดยแตงตั้งปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
  6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลทุงผึ้ง โดย
ประกอบดวยนายกเทศมนตรี เปนประธานกรรมการ  หัวหนาสํานักปลัดผูอํานวยการกองกรรมการ และ
ขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลทุงผึ้งเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลทุงผึ้งรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลทุงผึ้ง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบลทุงผึ้งเสนอมา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคมของทุก
ปงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 
 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ
อยางเครงครัด 
1. ช่ือโครงการ:มาตรการ“ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้งจัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลด
ขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 
3. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  กองคลังเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี30 กันยายน) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 
2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
  3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
  3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
  3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
  6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
  6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
  6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
  6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ 
  10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
2.2.3 การสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รวมกับหนวยงานเจาของเรื่องท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และใชระบบบัตรคิวเพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน และนอกจากนี้เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ยังไดจัดรถฉุกเฉิน เพ่ือรับ สงผูปวยในพ้ืนท่ี
ไปสงยังโรงพยาบาลในตัวเมือง โดยไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในพ้ืนท่ีให
ไดรับความสะดวกและไดรับการรักษาอยางทันทวงที และสรางความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัตินอกจากนี้ เทศบาลตําบลทุงผึ้งยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทาดานไฟฟาสาธารณะดานระบบระบายน้ําดานน้ําเพ่ือการบริโภคดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนดาน
การสงเสริมกีฬาดานการสงเสริมผูสูงอายุดานการสงเสริมผูดอยโอกาสดานงานสาธารณสุขดานการสงเสริม
การพัฒนาสตรีดานการสงเสริมอาชีพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินดานการสงเสริมการทองเท่ียวดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสใน
การบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติและเพ่ือเปนมาตรการ
ในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไมเลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทาดานไฟฟาสาธารณะ
ดานระบบระบายน้ําดานน้ําเพ่ือการบริโภคดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานการสงเสริมกีฬาดานการ
สงเสริมผูสูงอายุดานการสงเสริมผูดอยโอกาสดานงานสาธารณสุขดานการสงเสริมการพัฒนาสตรีดานการ
สงเสริมอาชีพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ินดานการสงเสริมการทองเท่ียวดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานศึกษา และ
ดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ใชจายจากงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
9. ผูรับผิดชอบสํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  

 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ใชโครงการเดียวกับ 2.2.3 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ของ
รัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนว
ทางการบริหารราชการดังกลาวจึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
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บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง
และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
  3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนได 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธกีารทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ     
  3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้งและผูท่ีมาติดตอราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
   6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก
งานบริการ 
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ
ใหบริการแกประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
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  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเพ่ือนํา
จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได 
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี  ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การ
ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชนแตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึง
เปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้งภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้งปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมายคณะ
ผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
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  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงผึ้งปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และ
หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวน ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคล ท่ีใหความชวยกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทํา

ดีเพ่ือพอของแผนดิน 
2. หลักการและเหตุผล  
  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตย
สุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวมถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร 
หนวยงานและประชาชน ผูท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยาง
ตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติใน
การทําความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ แกผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลทุงผึ้งและเพ่ือเปนการสงเสริม ยกยองผูเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมและจะไดเปนแบบอยางใหแกเด็กและเยาวชนใหหันมาใหความสนใจในการทํา
ความดี หางไกลยาเสพติดตอไป  
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 
  3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้งตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนหนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติเสนอโครงการ/กิจกรรมตอผูบริหาร 
  6.2 ประชุมเพ่ือรวมกันเสนอความคิดเห็นและแนวทาง 
  6.3คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคลเพ่ือใหเปนแบบอยาง 
  6.4จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและ
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  10.3 เปนแบบอยางใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป หันมาใหความสนใจในกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือประโยชนสวนรวม และหางไกลยาเสพติดมากข้ึน 
 
2.5 มาตรการจดัการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานหน&วยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริตดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีท่ี
หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชน และ
ประเทศชาติเกิดความตะหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีข้ึนเพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับ
สํานักงาน/กอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานักงาน/กอง มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการและ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานักงาน/กองตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 25๖5 
  3.4 เพ่ือมิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค จากผูมารับบริการ 
  3.5 เพ่ือมิใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากมี
ความสัมพันธสวนตัว 
  3.6 เพ่ือมิใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม หรือมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ
แกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน 
 
4. เปาหมาย 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  4.1 จัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและหัวหนาสํานักปลัดผูอํานวยการกองทุกกองในสังกัด
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  4.2 ชี้แจงสํานักงาน/กอง และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการและใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางทุกคนในสังกัดเทศบาลตําบลทุงผึ้งเซ็นตรับทราบขอตกลงและถือปฏิบัติ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้งเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อําเภอ) ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนา
สวนการคลงั มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาสวนการคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็วอยางชา
ไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวงกรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แตสตง.ยืนยันวายัง
ไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้น
ภายใน45วันบจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต ก็จะมีการมอบหมายใหมี
การสอบสวนและดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัดเท่ียงธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ยังให
ความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแจหมเพ่ือความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริตและผลการบริหารงานท่ีผานมาไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สาํนักงานปลัด/กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  - สํานักงาน/กองคลัง กองชาง กองการศึกษาของเทศบาล ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสวนราชการ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 เทศบาลตําบลทุงผึ้งมีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
  10.2 เทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความโปรงใส และปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไมหรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนิน
กิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริตซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
  ดังนั้นเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองคกรอิสระ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้งจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปหรือ
คณะทํางานLPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสาํนักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้งใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้น
เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งข้ึนเพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ี
รับผดิชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
  3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
  3.3 เพ่ือใหมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิด ทุจริตท่ีเหมาะสม 
  3.4 เพ่ือมีการติดตาม และตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
  6.2จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยโปรงใสและเปนธรรม 
  6.4เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสียคูสัญญาประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของอยางถูกตอง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 
ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นเทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้งวาปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องรองเรียนและการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ี
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้งยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส และเปนธรรม 
4. เปาหมาย 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจางเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
  6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
  6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูลเพ่ือเปนหลักประกันและ
สรางความม่ันใจแกผูใหขอมูลในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
  6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัดรอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทุงผ้ึงใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการ
วา “ศูนยขอมูลขาวสาร”โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงได
จัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไวโดยจัดเปนศูนยบริการขอมูล
ขาวสารณ เทศบาลตําบลทุงผึ้ง สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ และหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตน
ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ศูนยของมูลขาวสาร เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให
ประชาชนทราบ และตรวจสอบไดขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
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  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  ขอมูลขาวสารครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบได 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปจจุบันภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบไดตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน 

  ดังนั้นเทศบาลทุงผึ้งจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
ข้ึนเพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆรวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลทุงผึ้งและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด/กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้งทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี

สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทุง
ผ้ึง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกรอํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลายเพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) โทรศัพท การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลทุงผึ้งได
งายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขต เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ไดแก 
  - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลทุงผึ้งรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
  - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง 
  - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
  - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

 
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน  
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลประจําป
งบประมาณ 25๖1เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลทุงผึ้งประจําป พ.ศ. 25๖1 – 
25๖๔รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงผึ้งในปถัดไป เทศบาล
ตําบลทุงผึ้งจึงไดจัดใหมีโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
  3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชมุชนนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
  3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
  3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน6หมูบานและ 2 
หมูบานสาขา ในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้งสําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของ
ชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานหมูบานเพ่ือกําหนดนัดหมาย 
  6.3 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
  6.6 จัดประชุมผูนําหมูบานและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
  6.8 จัดทําแผนของหมูบาน 
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  จัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนหมูบาน
จํานวน 6 หมูบาน และ 2 หมูบานสาขา บานแมจอกฟา (สาขาบานชอฟา) และ บานใหมสามัคคี(หวย
วาด) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ปละ ๓0,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. มีขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาหมูบานและ
พัฒนาทองถ่ิน 
  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน 
  3. ไดแผนงานโครงการของหมูบาน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 
  4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของหมูบาน 
  5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชนและมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 
 



53 

 

  
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุง
ผึ้ง 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้งกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย 
  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญ
หรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของโดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  6.3 ประกาศเผยแพรถึงกระบวนการและข้ันตอนการรองเรียนใหประชาชนทราบ 
  6.4 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตาม
ความจําเปนและเรงดวน 
  6.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ใหบริการในวันเวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
  6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 054 –020-991 
  6.3 ทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลทุงผึ้งwww.tungpheung.go.th 
  6.4 ทางไปรษณีย 
  6.5 กลองรับเรื่องรองเรียน รองทุกขเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือนทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
  10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุงเนน
การบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
  ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดังเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบ
และแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
4. เปาหมาย 
  รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 
  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
  5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหาร
พิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
  5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดย
ชองทางรองทุกข/รองเรียน ไดแก  
  6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 054 –020-991 
  6.3 ทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง www.tungpheung.go.th 
  6.4 ทางไปรษณีย 
  6.5 กลองรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําให
เห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหต ุ
หรือรองเรียน/รองทุกข 
  10.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ
ทราบขอเท็จจริงขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝายเม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
รองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดําเนินการ  ผูรองเรียนรองทุกข 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินการ  ตรวจสอบขอเท็จจรงิแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการและประกาศ
สรุปผลการดําเนินการผานเว็ปไซดและบอรดประชาสัมพันธหนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ 25๖5) 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
9. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 
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๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ 
กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมี
องคกรจัดทําแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลทุงผึ้ง โดยงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน สํานักปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลทุงผึ้งให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนา ท่ีประชาคมเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
๔. เปาหมาย 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีดําเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีวาระการดํารง
ตําแหนง ๒ ปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
๙. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เพ่ือ 
เปนองคกรในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและรางแผนการดําเนินงานเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ดวย
ความถูกตองโปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 
 
 



57 

 

  
 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุง
ผ้ึง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 
๒๘ และขอ ๒๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมี
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลทุงผึ้ง โดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด จึงแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลทุงผึ้งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลทุงผึ้งและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ เพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส ในการทํางาน ปองกันการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  
๔. เปาหมาย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน ๑๑ คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมโดยผูบริหารทองถ่ินเปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการ 
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีวาระอยูใน
ตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ    งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง
เปนองคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม
และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริตในองคกร 
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มิติท่ี4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
4.1  การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ พ.ศ.25๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  แผนการควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลทุงผึ้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงการควบคุมภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีกําหนดโดยผูบริหารสามารถนําแผนการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการควบคุมภายในท่ีชัดเจน ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ควบคุมท่ียอมรับโดยท่ัวไปปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการตรวจสอบภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบรวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสินรวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัย
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสทิธผิล และประหยัด 
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  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการควบคุมและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานมากข้ึน 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
  10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
 
4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
1. ช่ือโครงการ :โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนดเทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้งทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการทุกหนวย ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
  2. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอม
จัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน
ไมวาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปน
ชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอเทศบาลตําบลทุงผึ้งพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางใน
การกําหนดระบบการควบคุมภายในหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลทุงผึ้งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
  ๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ๓.๓ เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุง
ผึ้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯเพ่ือสรุป
ขอมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 
 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแจหมในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน 
เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา 
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี
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กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการ 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
  3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสวนราชการ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลทุงผึ้ง(ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
  6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้งนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
  6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลทุงผึ้งรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
4.2.1สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  
  เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดกําหนดมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือการตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 
  ๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีการดําเนินการ 
  เปดเผยขอมูลเพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย 
  - มีการประชาสัมพันธ6ลงในเว็บไซตของหนวยงาน 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
  - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลทุงผึ้งจะออกคําสั่งแตงตั้งได ตองไมกอน
วันท่ีรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
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การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
  - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหนง 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
  - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
  - ผูขอรบัการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลทุงผึ้งจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 
  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เชนขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
  - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 
  - นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุการโอน ยาย ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลัง รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงผึ้งสามารถ
ตรวจสอบได 
  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบกฏหมายท่ีเก่ียวของ 
  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้งภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชน
ทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปงบประมาณ 25๖5 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
๑. ช่ือโครงการ :กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้งเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 เทศบาลตําบลทุงผึ้งจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการกําหนดใหมีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชนเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือ
กลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลทุกข้ันตอนซ่ึงหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริงสวนเทศบาลสามารถพัฒนา
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนการบริหาร
ราชการท่ีเปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล 
ตําบลทุงผื้ง 
 ๓.๒เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหเกิดการพัฒนา 
ไดอยางคุมคา 
๔. เปาหมาย  ตัวแทนชุมชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง 
  ๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๓๕แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๓มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการแตเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปHนไปอยางซ่ือตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมใหความรู ความเขาใจแกคณะกรรมการเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  (ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
๑๐. ผลลัพธ 
  การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้งมีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี  
ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
1. ช่ือโครงการ : ใชกิจกรรมเดียวกับขอ 1.1.1 

 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเปนของตนเอง  
แตถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตองเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกันนอกจากจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวม และมีประสิทธิภาพยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกรสามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
4. เปาหมาย  สมาชิกสภา เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆเชน การ
จัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
7. ระยะเวลาดําเนนิงาน  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
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10. ผลลัพธ 
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 
จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหาโดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค
สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
  6.2 ติดประกาศปายประชาสัมพันธ    
7. ระยะเวลาดําเนินการ  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ใชงบประมาณตามขอบัญญัต เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 
 
 
 

 


