
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2564)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 446510 - 11 www.khunpadpeng.go.th

http://www.khunpadpeng.go.th


คํานํา

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ี
หน่วยงานในภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณค่า

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่ ป.
ป.ช. เสนอ และได้ขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และเพื่อให้การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เกิดผลเป็น
รูปธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุน
พัดเพ็ง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ข้ึน เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ และเป็นการ
ถือปฏิบัติตามตามมติคณะรัฐมนตรี และคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติด้วย
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ส่วนท่ี 1

บทนํา

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซ่ึงเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน
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จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ .ศ . 2546 การจั ด ต้ั ง อ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.
ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนิน
งานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
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จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
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2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การ
สร้าง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากร ท้ัง
ข้าราช การ
การเมือง
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจํา
ของ องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการ
เจ้าหน้าท่ีร่วมใจเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสของ
เทศบาล
1.1.2 (1) มาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลขุน
พัดเพ็ง”
1.1.2 (2) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
1.1.3 (2) มาตรการ
“จัดทําคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.1.3 (3) มาตรการ
“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเก่ียวกับ
Conflict of Interest”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
1.2 การ
สร้าง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก่
ประชาชน
ทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน

1) โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ท่ัวไป
2) โครงการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20,000

20,000

-

20,000

20,000

30,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

30,000

1.3 การ
สร้าง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน

1) โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน (Right To
Play)
2) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา
3) โครงการพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
4) โครงการค่ายอนุรักษ์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปีท่ี 3 : เยาวชน
เรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยในชุมชน
5) โครงการเด็กไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

15,000

1,000

20,000

-

-

15,000

1,000

20,000

-

-

15,000

1,000

20,000

-

-

15,000

1,000

20,000

-

-

มิติท่ี 1 รวม
จํานวน 4 มาตรการ

1 กิจกรรม
10 โครงการ

76,000 106,000 76,000 106,000



- 8 -

มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานง
ทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต
ของผู้บริหาร

2.1.1 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

- - - -

2.2
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 (1) มาตรการ
การสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการ
ออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่าย
เงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม
“สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (4) กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
2.2.3 (1) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อ
การให้บริการของ
เทศบาล
2.2.3 (2) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”

20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

2.3
มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อํานาจ
หน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

2.3.1 (1) มาตรการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการ
การมอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการ
มอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี
2.3.2 (3) มาตรการ
มอบอํานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการ
การออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
2.4 การเชิด
ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลใน
การดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ี
ประจักษ์

2.4.1 (1) โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
2.4.2 (1) กิจกรรมยก
ย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทํา
คุณประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ
ตําบลขุนพัดเพ็ง

65,000

-

65,000

-

65,000

-

65,000

-

2.5
มาตรการ
จัดการ ใน
กรณีได้
ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ
“จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรมให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ี เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
2.5.2 (2) มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
2.5.3 (2) มาตรการ
“ดําเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ี ของเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง ว่า
ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ”

- - - -

มิติท่ี 2 รวม
จํานวน 12 มาตรการ

8 กิจกรรม
2 โครงการ

85,000 85,000 85,000 85,000
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่ี
เป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อํานาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ได้ทุก
ข้ันตอน

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ของเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็งให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”
3.1.1 (2) กิจกรรม
“อบรมให้ความรู้ตาม พ.
ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีสําคัญและ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม
“การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ
“จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง”
3.1.3 (2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

150,000
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เร่ือง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
3.2.1 (2) การ
ดําเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
3.2.2 (1) มาตรการ
กําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.2 (2) โครงการ
เทศบาลเคลื่อนท่ีบริการ
ประชาชน
3.2.3 (1) มาตรการ
แก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
3.2.3 (2) กิจกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

3.3.1 (1) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง
3.3.1 (2) โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (การ
จัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี)
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติท่ี 3 รวม
จํานวน 8 มาตรการ

5 กิจกรรม
4 โครงการ

170,000 170,000 200,000 170,000
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

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

4.1 มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม
ภายใน
ตามท่ีคณะ
กรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กําหนด

4.1.1 (1) กิจกรรม
จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี
4.1.1 (2) กิจกรรม
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการ
ได้

4.2.1 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้
รับทราบ
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถ่ิน

4.3.1 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับ
การอบรมและมคีวามรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถ่ิน
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน
4.3.2 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล

-

60,000

-

-

-

60,000

-

-

-

60,000

-

-

-

60,000

-

-

4.4 เสริม
พลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Communi
ty) และ
บูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต
4.4.2 (1) มาตรการ
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติท่ี 4 รวม
จํานวน 2 มาตรการ

10 กิจกรรม
60,000 60,000 60,000 60,000



ส่วนท่ี 3



ส่วนท่ี 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติท่ี 1 - 4

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิน่

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เร้ือรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ท่ีสุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอ
ร์รัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป
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ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เทศบาลจึงจัดทํา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม
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2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้

4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

1. ช่ือโครงการ : เจ้าหน้าที่ร่วมใจเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาล

2. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเช่ือม่ันในระบบราชการ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อให้การดําเนินการ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้จัดทําโครงการเจ้าหน้าท่ีร่วมใจเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาล นั้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๓.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3.๓ เพื่อส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

4. เป้าหมาย
ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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๕. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม
๕.1 จัดตั้งและรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของส่วน

ราชการต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
๕.2 กลุ่มประชมุวเิคราะห์ เพื่อหากิจกรรมหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารงานของหน่วยงาน
๕.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมหรือเร่ืองที่ต้องการตรวจสอบความ

โปร่งใส โดยวิธีการสังเกต สอบถามผู้รับบริการ และนํามาเข้าที่ประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๖. สมาชิกกลุ่ม
1.นายนรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ ปลัดเทศบาล
๒. นางสาวจันทิมา ยอดตลาด รองปลัดเทศบาล
๓. นางสาววรินทร์ทิพย์ ทวนเงิน หวัหน้าสํานักปลดัเทศบาล
๔. จ่าเอกวินัย อ่อนละมูล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
๕. นางสาวจิรัฐติกาล ยี่สรง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
๖. นายขวัญเมือง ช่างเกวียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๗. นายคํารณ ชื่นจรเข้ นิติกรปฏิบัติการ
๘. นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์พันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๙. นายภาคิน โพธิ์หิรัญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวปุณยนุช เรืองฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
1๑. นายประสิทธิ์ ศรีดี นักการ
1๒. นายพรชัย ศรีดี พนักงานขับรถยนต์
1๓. นายประสิทธิชัย ศรีภุมมา ยาม
14. นายสมเดช ศรีภุมมา คนงานท่ัวไป
๑๕. นายอําพล จันทร์มาลา คนงานท่ัวไป
1๖. นางสาวภัทรภร ปาลพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองคลัง
1๗. นางสุวรรณา พุทธจักรศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
1๘. นางสาวนุชญาดา ทับทิมเทศ นักวิชาการคลังชํานาญการ
๑๙. นางสาวปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ชํานาญการ
๒๐. นายณัฐกานต์ ธนวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
2๑. นางสาวอรพินท์ บัวแก้วดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๒๒. นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์ ผู้อํานวยการกองช่าง
๒๓. นายอนนท์ ดวงใจดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2๔. นายนิคม วงศ์วิจารณ์ ผูช้่วยช่างไฟฟ้า
2๕. นายบัวเขียว มูลละออง พนักงานขับรถยนต์
2๖. นางสาวพัสตร์สิตา ไกรเตชสังข์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2๗. นางศิริพร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
2๘. นายสันติ พัฒน์พันธุ์ นักสันทนาการชํานาญการ
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๒๙. นางสาวอรวรรณ สีน้ําเงิน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๓๐. นางสาวนัฏฐริณี สีบานเย็น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็กเล็ก
๓๑. นางสาวขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
3๒. นางสาวกฤติกา ศรีภุมมา ผูช้่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
3๓. นางสาวทิวาพร พราหมสกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๔. นายเชิด โพธิ์ไพจิตร ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
3๕. นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
๓๖. นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมทอง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
3๗. นายวสันต์ ศรีสังข์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

7. สถานท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

9. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

10. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- หน่วยงานรับผิดชอบร่วม ได้แก่ กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 หน่วยงานมีการบริการตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนด้วยการบรกิารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
11.2 บุคลากรในสังกัดเกิดค่านิยม ทัศนคติ และมีความรู้ความเข้าใจในการยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
11.3 การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

*********************
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง”

2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มี
จิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25
ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของ
ประชาชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล
2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
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4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลําดับ

5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาล

*********************
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 -

2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2556 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการ

ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึก

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่

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

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนา หรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ี หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึง
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีจิตสํานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด

4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนัก

ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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5. แจกจ่ายให้บุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเข้าใจสาเหตุและปัจจัย
ท่ีนําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ี
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมือง และการบริหาร ที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม
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พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตําบล

ขุนพัดเพ็ง
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือ

หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

Conflict of Interest

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of

Interest

*********************
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทําน้ําพริกสูตรต่างๆ

2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงาน

ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน อันเน่ืองมาจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ําเพื่อทํา
การเกษตร ซ่ึงวิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้
และเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนรายยังสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายหรือแลกเปล่ียนกัน จะเป็นทุน
หมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าใน
ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจ
รากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพ
ในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ มีรายได้เสริมสามารถครองตนเอง
ให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับหน่ึง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการพัฒนา 8 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นยุทธศาสตร์ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เสริมรายได้
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงได้จัดทําโครงการโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทํา
น้ําพริกสูตรต่าง ๆ ประจําปี 2561 ภายใต้กิจกรรม เสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการ
ของประชาชนต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ท่ีสนใจ อาทิ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้อบรมฝึกทักษะ มีความรู้เก่ียวกับการทําน้ําพริกสูตรต่างๆ
3.2 เพื่อให้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัวได้
3.3 เพื่อให้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

สังคมและประเทศชาติ
3.4 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มี

ความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพ
3.5 เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในการประกอบอาชีพและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภายในชุมชน ต่อไป
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป

อาทิ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้อบรม
ฝึกทักษะ มีความรู้เก่ียวกับการทําน้ําพริกสูตรต่าง ๆ จํานวน 13 ชุมชน รวม 35 คน

เชิงคุณภาพ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดฝึกอบรมทักษะและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 5

หลักสูตร ได้แก่ (รายละเอียดแนบท้าย)
สูตรน้ําพริกเผา แม่จินดา จังหวัดเพชรบุรี
1. สูตร “น้ําพริกเผากุ้งสด แม่จินดา จังหวัดเพชรบุรี”
2. สูตร “น้ําพริกสวรรค์กุ้งกรอบ”
3. สูตร “น้ําพริกแมงดา สูตร “ครูตุ๊ก” ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน
4. สูตร “น้ําพริกสาวสุโขทัย”
5. สูตร “น้ําพริกเห็ดนางฟ้า”

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
ดําเนินการฝึกอบรม ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ ศึกษาข้อมูลในการจัดทําโครงการ/กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
6.๒ ประสานงานวิทยากร ประชุมคณะทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องโครงการฯ
6.๓ จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับวิทยากร
6.๔ จัดทําโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาอนุมัติ
6.๕ ดําเนินงานตามโครงการ
6.๖ ประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เป็นเงินทั้งส้ิน จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้และเข้าใจในกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพทั้ง 5 หลักสูตร

สามารถนําไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีรายได้เสริม สร้างคุณค่าให้กับตนเอง ลดปัญหาการว่างงาน
10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใน

ชุมชน

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2561 เทศบาลตําบลขุน
พัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน ซ่ึงปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีรายได้จากการขายผลผลิตต่ํากว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว
หรือไร่อ้อย ซ่ึงวิธีท่ีจะทําให้การดํารงชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด คือการสร้างรายได้เพ่ิมและ
ลดรายจ่ายลง สามารถพ่ึงพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการพัฒนา 8 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลภายใต้หลักหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นยุทธศาสตร์ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เสริมรายได้
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงได้จัดทําโครงการเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2561
ภายใต้กิจกรรม เสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของประชาชน ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อฝึกอบรมสร้างทักษะความรู้จากการปฏิบัติจริงให้กับประชาชน ได้นําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครัวเรือน
3.3 เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในการประกอบอาชีพและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภายในชุมชนต่อไป
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับกลุ่มประชาชนท่ีสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 80 คน แยกเป็น
- กลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 20 คน
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน จํานวน 30 คน
- กลุ่มประชาชนท่ัวไป จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรการทําขนมไทย
- หลักสูตรการผูกผ้าสีประดับงานพิธี
- หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
- หลักสูตรการทําน้ําหอมใช้เอง

๕. สถานท่ีดําเนินงาน

ดําเนินการฝึกอบรม ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ ศึกษาข้อมูลในการจัดทําโครงการ/เลือกพื้นท่ีดําเนินโครงการ
6.๒ ประสานงานวิทยากร ประชุมคณะทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องโครงการฯ
6.๓ จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม ร่วมกับวิทยากร
6.๔ จัดทําโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาอนุมัติ
6.๕ ดําเนินงานตามโครงการ
6.๖ ประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

8. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง



- 34 -

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้และเข้าใจในกิจกรรมทั้ง 4 หลักสูตร สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

10.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ สามารถนําไปถ่ายทอดต่อในชุมชนและเกิดสังคมแห่ง

การเรียนรู้ต่อไปได้เป็นอย่างดี

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

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. หลักการและเหตุผล

คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีผู้บริโภคใช้ตัดสินใจในการยอมรับและบริโภคสินค้า

องค์ประกอบสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป อุปกรณ์

เคร่ืองมือที่ใช้ในการแปรรูป ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ ซ่ึงผู้ผลิตจะต้องบริหาร

จัดการอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางทางการตลาด เพ่ือสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ มีความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อันหมายถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ

และสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตท้ังท่ีเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและสามารถบริหารจัดการการแปรรูปผลผลิต

เกษตร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพ่ือยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาด

และการแข่งขันได้ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอาชีพ

ลดรายจ่าย เสริมรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป

ผลผลิตเกษตร

3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่ความเป็นมาตรฐาน ผู้บริโภคให้การ

ยอมรับ

3.3 เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม ให้ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรและการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน จํานวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามลําดับ ได้แก่
1. การอบรมเกษตรกรด้านสุขลักษณะท่ีดีในการแปรรูป

2. การอบรมเกษตรกรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป

3. ติดตามให้คําปรึกษาและตรวจประเมินสถานที่ผลิต

4. เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป

5. ติดตามผลการดําเนินงาน

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
ดําเนินการฝึกอบรม ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ ศึกษาข้อมูลในการจัดทําโครงการ/เลือกกลุ่มดําเนินโครงการ
6.๒ ประสานงานวิทยากร ประชุมคณะทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องโครงการฯ
6.๓ จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม ร่วมกับวิทยากร
6.๔ จัดทําโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาอนุมัติ
6.๕ ดําเนินงานตามโครงการ
6.๖ ประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562

8. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 30,000 บาท (สาม
หม่ืนบาทถ้วน)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะมีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต

เกษตร

10.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่ความ

เป็นมาตรฐาน
10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีช่องทางการต่อยอดการตลาด ของผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มตนเองผลิต

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

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน (RIGHT TO PLAY) ประจําปีงบประมาณ
2561

๒. หลักการและเหตุผล
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังแห่งการเล่นเพ่ือพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้าง

พลังให้เด็กที่ประสบความยากลําบาก ไร้ท์ ทู เพลย์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดย นายโจฮานน์ โอลาฟ คอส
อดีตนักกีฬาโอลิมปิคเหรียญทองส่ีสมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม เราใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นช่วยให้
เด็กๆ พัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็นไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2550 ใช้กิจกรรม
กีฬาและการเล่นเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้แบบบูรณาการและครอบคลุมในการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดําเนินงาน 2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ส่วนโครงการกีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อผู้ลี้ภัยจากประเทศ
พม่า ได้ร่วมมือกับสํานักงานศูนย์ดําเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนสําหรับ
นักเรียนไทยท่ีจะเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ไข
ปัญหา และการนําทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี ไร้ท์ ทู เพลย์มี
ความเช่ียวชาญแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระบุทักษะชีวิต 4 กลุ่มหลักและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 2)
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4)
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยเป้าหมายของการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน คือ สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน มากกว่าแค่ความรู้พื้นฐานและการสร้างความตระหนัก การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังต้องการทักษะ และทัศนคติที่จําเป็น เช่น ความเคารพต่อตัวเอง ความอดทนต่อแรง
กดดันในกลุ่มเพ่ือน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ และความสามารถในการแก้ปัญหา วิธีการของไร้ท์
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ทู เพลย์ ทําให้มั่นใจได้ว่าท้ังเด็กและชุมชนสามารถนําทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของเราไปใช้ปฏิบัติจริงได้
วิธีการนี้คิดขึ้นมาจากความจําเป็นในการพัฒนาเด็กและความเข้าใจในทฤษฏีการเรียนรู้สังคมอย่างแท้จริง

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2542 มาตรา
50(6) บัญญัติให้เทศบาลตําบลมีหน้าท่ี ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ประกอบกับแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2558 - 2560 ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเท่ียว แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษาทุกระดับ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นรากฐานในการสร้างเด็ก เยาวชน ให้มีศักยภาพ จึงได้ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน (RIGHT TO PLAY) ประจําปีงบประมาณ 2560 ให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล โดยใช้กีฬาและการเล่น ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมข้ึน

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ท่ีใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลัก และมีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง
๓.๒ เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชนไปในทางท่ีดีข้ึน
๓.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และรู้จักการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน

๔. เป้าหมาย

4.1 เด็กและเยาวชน จํานวน 100 คน
4.2 วิทยากร จํานวน 5 คน

5. สถานท่ีดําเนินการ
ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน/ ประสานงานผู้เก่ียวข้อง
6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินการ
6.4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการกับเด็ก เยาวชนท่ีสนใจ
6.5 จัดการอบรม / บรรยายและปฏิบัติ
6.6 สรุปผลการดําเนินงาน / ติดตาม / ประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
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8. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน (Right to Play) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ค่าอาหารและน้ําดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายไว้ 15,0๐๐ บาท

8.1 ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท
8.2 ค่าอาหารพรอ้มน้ําดื่ม จํานวน 100 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง จํานวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท/ม้ือ/คน เป็นเงิน 5,000 บาท
8.4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกาศนียบัตร เป็นเงิน 2,700 บาท

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 15,000 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑0.๑ เด็กและเยาวชน มีทักษะชีวิตจากการการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่น สามารถจัดการ
กับความเครียด ความอดทนต่อแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน การสื่อสารอย่างชัดเจน การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย
แรงบันดาลใจและเป็นผู้นําผู้อืน่

๑0.๒ เด็กและเยาวชน มีทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น

๑0.๓ เด็กและเยาวชน ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และรู้จักการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน

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

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2561)

2. หลักการและเหตุผล
ประเพณีถวายเทียนพรรษา เกิดจากความจําเป็นในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อพระภิกษุอยู่

รวมกันมาก ๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ํา การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชา
พระรัตนตรัย ฯลฯ จําเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนําเทียนมาถวาย ซึ่งช่วงต้นก็
คงจะถวายเป็นเทียนเล็ก ๆ ธรรมดา ครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็ก ๆ มารวมกันเป็นต้น คล้ายต้นกล้วยหรือ
ลําไม้ไผ่ แล้วติดกับฐาน ที่เรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเร่ือย ๆ จนเป็นเทียน
พรรษาอย่างท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕5๒
มาตรา ๕๐ (๘) บัญญัติให้เทศบาลตําบลมีหน้าที่บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น ซ่ึงเด็กเล็กถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญและเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
พร้อม ๆ กัน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาจึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กเกิดการ
พัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็งจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโครงการ
ถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กได้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รู้ถึงประเพณีวันเข้าพรรษา
3.2 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีโอกาสร่วมทําบุญและแห่เทียนในวันเข้าพรรษา
3.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ดํารงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

4. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง จํานวน 40 คน

5. สถานท่ีดําเนินการ
วัดบ่อคู่ หมู่ที่ 10 ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
6.2 ประสานงานในเรื่องรายละเอียดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.3 จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการท้ังหมด
6.4 ดําเนินการจัดกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

8. งบประมาณ
1,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ภายนอกโรงเรียน
10.2 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
10.3 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา

*********************
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2561

๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน ท้ังในระดับปฐมวัย ในระบบการศึกษา (ประถม-

มัธยม-อุดมศึกษา) และนอกระบบการศึกษา จําเป็นต้องมีกลไกขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ใช้เครื่องมือ
เทคนิค วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานจิตอาสา : คิดดี ทําดี เพื่อ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ที่ เ น้นลงมือปฏิบัติจริงและสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี คือ มีภาวะผู้นํา ใฝ่เรียนรู้ เกิดสํานึกท้องถิ่น
มีจิตอาสา มีอุปนิสัยพอเพียง รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถใช้สติปัญญาและศักยภาพภายในตนเป็นพลังที่
สําคัญของท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล
(อบต.) เทศบาลตําบล (ทต.) และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ครอบครัว วัด สถานศึกษา กศน.
สถาบันการศึกษา สถานีอนามัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรธุรกิจเอกชน เป็นต้น ในลักษณะ "เสริมพลัง (Synergy)" ท่ีเน้น "การมีส่วนร่วม" และเป็น "เจ้าของ
" ชุมชนท้องถ่ิน

ในอดีตการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน เป็นกระบวนการซึมซับหล่อหลอมไปบนวิถี
ชุมชน โดยคนในชุมชนอย่างไหลลื่นและต่อเน่ืองกันไป ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลกันและกัน แต่ใน
ปัจจุบันด้วยกระแสการพัฒนาที่เร่งเร้าให้ไปสู่ความเจริญอย่างไร้ขอบเขต ทําให้ทุกคนแปลกแยกจากตนเอง
ครอบครัว และชุมชน การดูแลเด็กและเยาวชนถูกผลักไปให้โรงเรียน ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วโรงเรียนไม่สามารถบ่ม
เพาะเด็กและเยาวชนไปสู่ส่ิงดีงามได้เพียงลําพัง ดังนั้น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.)
และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ริเริ่มการ
ถักทอความสัมพันธ์ใหม่ของสังคมให้เป็นกลไกที่ทําหน้าท่ีจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน จัดกระบวนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล ดึงศักยภาพและเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชนให้เกิดการตื่นรู้กับความงดงามของตนเอง และพร้อมท่ีจะทําหน้าท่ีสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีงาม
และมีสันติภาพต่อไป

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จึงได้
ดําเนินการโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้กับเด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) บัญญัติให้เทศบาลตําบลมีหน้าที่ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7)
สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พกิาร

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพ่ือรู้ เข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถดําเนินไปสู่เป้าหมายชีวิตของ
ตนเองไดใ้นอนาคต

๓.๒ เพื่อสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดี รู้จักชุมชน และบทบาทหน้าท่ีของตนเองในชุมชน
๓.๓ เพื่อสร้างจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.4 เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
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๔. เป้าหมาย

4.1 เด็กและเยาวชน ชุมชนท้ังหมด 13 ชุมชน ๆ ละ 5 คน จํานวน 65 คน
4.2 วิทยากร / เจ้าหน้าที่เทศบาล จํานวน 10 คน

5. สถานท่ีดําเนินการ
ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ

6.๑ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน/ ประสานงานผู้เก่ียวข้อง
6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินการ
6.4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการกับเด็ก เยาวชนท่ีสนใจ
6.5 จัดการอบรม / บรรยายและปฏิบัติ
6.6 สรุปผลการดําเนินงาน / ติดตาม / ประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2560
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น วัสดุอุปกรณ์
สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารและน้ําดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายไว้ 20,0๐๐ บาท

8.1 ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1 ปา้ย เป็นเงิน 300 บาท
8.2 ค่าอาหารพรอ้มน้ําดื่ม จํานวน 75 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง จํานวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท/ม้ือ/คน เป็นเงิน 3,750 บาท
8.4 ค่าวิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 12,300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.1 กองการศึกษา เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
9.2 นักถักทอชุมชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
9.3 สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
9.4 ชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี
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๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑0.๑ เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถดําเนิน

ไปสู่เป้าหมายชีวิตของตนเองได้ในอนาคต
๑0.๒ เด็กและเยาวชน มีสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักชุมชน และบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองในชุมชน
๑0.๓ เด็กและเยาวชน มีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่ชุมชน รู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์
10.4 เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สภาเด็กเยาวชน

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

๑. ช่ือโครงการ : โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 3 : เยาวชนเรียนรู้เชิดชูภูมิ
ปัญญาสมุนไพรไทยในชุมชน ประจําปี 2561

๒. หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ทําให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดํารงความเป็นชาติได้
อย่างยั่งยืนและมั่นคง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาจึงจําเป็นต้องให้ความรู้ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์
ส่งเสริมภูมิปัญญาสมุนไพร และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทําโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร : เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตอําเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมโีครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 3: เยาวชนเรียนรู้เชิดชูภูมิ
ปัญญาสมุนไพรในชุมชน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาด้านสมุนไพร ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ และเห็นคุณค่าถึงความสําคัญของสมุนไพรไทย
พื้นบ้าน พัฒนาฐานการเรียนรู้แบบมีชีวิตสําหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้กับเยาวชน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความยั่งยืนต่อไป

๓. วัตถุประสงคโ์ครงการ

๓.๑ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ และเห็นคุณค่าถึงความสําคัญของสมุนไพรไทย
พื้นบ้าน สามารถสื่อสารและถ่ายทอดสรรพคุณสมุนไพรให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
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๓.๒ เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้แบบมีชีวิตสําหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเก่ียวกับพืช
สมุนไพรให้กับเด็ก เยาวชน

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เกิดการเรียนรู้บูรณาการในแต่ละสาขาการเรียนรู้ ทั้งด้านชื่อ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสรรพคุณของสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชน

๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เด็กและเยาวชน คณะครู อาจารย์ จํานวน 140 คน
2. ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็ก เยาวชน มีความรู้พ้ืนฐานในสรรพคุณของสมุนไพรไทยในชุมชน
2. เด็ก เยาวชน สามารถถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในชุมชนให้บุคคลในชุมชนได้

5. สถานท่ีดําเนินการ
- ห้องประชุมเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ชั้น 3
- ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์

การศึกษาอู่ทองทวารวดี

6. วิธีการดําเนินการ

6.๑. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน/ ประสานงานผู้เก่ียวข้อง
6.๒. ประชุมวางแผนการทํางาน ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6.๓. จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
6.4. ดําเนินการจัดทําโครงการ
6.5. ประเมินผลโครงการ/ สรุป/ รายงานผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

8. งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9.2 กองการศึกษา เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑0.๑ เด็ก เยาวชน มีความรู้ เห็นคุณค่าถึงความสําคัญของสมุนไพรไทยพื้นบ้าน และสามารถ

สื่อสารถ่ายทอดสรรพคุณของสมุนไพรไทยในชุมชนได้
๑0.๒ สามารถจัดตั้งฐานการเรียนรู้แบบมีชีวิต สําหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับ

พืชสมุนไพรให้กับเด็ก เยาวชน
๑0.๓ เด็ก เยาวชน สามารถบูรณาการเ รียนรู้ ในแต่สาขาวิชา ทั้ ง ด้านชื่อภาษาไทย

ภาษาอังกฤษและสรรพคุณของสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชน

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

1. ช่ือโครงการ : โครงการเด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย พบว่า ปัญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว

เปราะบาง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการ
นําวัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้โดยขาดวิจารณญาณ มีการแข่งขันในด้านวัตถุ จึงทําให้เด็กและเยาวชน
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม ทําให้เป็นปัญหาระดับชาติ ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีศีลธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มี
วินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามพระราชดํารัส ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็งท้ังกาย ใจ และมีจิต
อาสา) อันจะส่งผลให้โดยภาพรวมของประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณค่าต่อแผน่ดนิ มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง เจริญรอยตามพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีถาวรและยั่งยืนสืบไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง ได้จัดทําโครงการเด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งเพื่อให้มีจํานวนนักเรียนที่เป็นต้นแบบในการทําคุณงามความดี ประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสมเพิ่มมาก

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กประพฤติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.2 เพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กผู้ทําคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติตน

ในสังคมไทย
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 50 (40 คน) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ “เด็กด”ี
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ “เด็กดี”
- จัดทําเกณฑ์การประเมิน
- แจ้ง ศพด. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
- จัดทําเกียรติบัตร
- จัดพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

พ.ย. 60
พ.ย. 60

ธ.ค. 60
ม.ค. 61

น.ส.อรวรรณ สีน้ําเงิน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีการศึกษา 2561

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12

ประการ
10.2 มีนักเรียนต้นแบบสําหรับให้นักเรียนคนอื่น ๆ ประพฤติปฏิบัติตาม

*********************
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :

CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเร่ืองใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานใน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูง ที่คนทํางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเร่ืองการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้
เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1

ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1

ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นบุคลากร

ท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
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ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 24
กันยายน 2558

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิ บัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน

ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่า

ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการส่ังการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทํา
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 (2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการส่ัง อนุญาต
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
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รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับ
แต่งตั้ง ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการ และไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน

4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเร่ืองลําดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของผู้ใต้ บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าท่ี
ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

*********************
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”

2. หลักการและเหตุผล
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวง
มหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ

ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ แยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ

จํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับประชาชน

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2558

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืน ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง
ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
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ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้

- ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ - จัดจ้างทั้งหมด

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือ - จัดจ้างได้

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

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

1. ช่ือโครงการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการให้บริการของเทศบาล

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีน้ัน จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการ
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อํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีแจ้งให้
เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการ
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เทศบาลจึงได้จัดทํา
โครงการนี้ข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พื้นท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด
6.3 สถาบันผู้ทําการประเมินสรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

รายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาล งบประมาณ 18,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1

ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน

การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเ
นิด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจ
และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐ และการปฏิบัติภาคกิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้

ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ

อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ

6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องนํ้า
สําหรับผู้พิการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

*********************
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ือโครงการ : มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนได้
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากร ให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการดําเนินงานได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ

ให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา

จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลา ในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้
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10.3 วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ มีทัศนคติ วิธีคิด ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้

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

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน

องค์กรน้ัน ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกําหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วน

ราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
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6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า

ส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ

หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อย จํานวน 5 เรื่อง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําส่ังมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของ

นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติม ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจ
อยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.

ศ. 2522 ให้กับผู้อํานวยการกองช่าง



- 68 -

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งเทศบาลขุนพัดเพ็งมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.
ศ. 2522

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการส่ังการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทํา
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งตั้งในการส่ัง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต

และประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน

4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

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

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตผู้ิท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

1. ช่ือโครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางรัฐบาลได้กําหนดให้วันน้ีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เทศบาล
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ตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕61 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ประจําทุกปี และเนื่องจากเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจําปี เพ่ือยกย่องและ
เผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพ่ือชุมชนและสังคมได้
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของสตรีในฐานะเป็น “แม่” และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรชาวขุนพัดเพ็ง ได้แสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรง
ห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อแสดงความจง รักภัก ดี และ ร่ วมถวายพระพรแด่สมเ ด็จพระนาง เ จ้ าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
3.2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น พร้อมเผยแพร่เกียรติคุณ

ให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อัน
สําคัญยิ่งของผู้ท่ีเป็นแม่ดีเด่นของชาวขุนพัดเพ็ง

3.3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อปพร.เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง หน่วยงานราชการในเขต
พ้ืนที่ ผู้นําชุมชน และประชาชนทั้ง 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวนประมาณ 500 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําหมู่บ้าน ประธานชุมชน

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
6.2 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยออกหนังสือเชิญพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการในการ

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแมด่ีเด่นของเทศบาล
6.3 จัดเตรียมสถานท่ีให้เรียบร้อยเหมาะสม (งานพิธ)ี
๖.๔ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจําปี

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
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8. งบประมาณดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน - ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติหรืองานรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน ๖5,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน ตลอดจน

ประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดงออกซ่ึงความความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการร่วมลง
นามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม

10.2 มีแม่ดีเด่นท่ีเป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชนและสังคมมากข้ึน
10.3 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
10.4 ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ในการ

แสดงออกซ่ึงความความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา

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

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังน้ัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ผู้ ท่ี ทํา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งอย่างสม่ําเสมอ เทศบาลจึงจัดกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทํา
ความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดย
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล ที่ควรได้รับการ
ยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน
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องค์กรในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณา ในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ี

ผ่านการคัดเลือก

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

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

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กําหนด

ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่น ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

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

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญ ช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว
เทศบาลยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้
ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้
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หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ ส
ตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
นิติการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับ
สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาใน
รอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ

หน้าท่ี เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง



- 77 -

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”

2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้มี
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ี

ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด
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- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น
เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็งให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน ดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนของ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

2. หลักการและเหตุผล
สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น
ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตําบลขุน

พัดเพ็ง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัด

เพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน
5 วัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการและการพาณิชย์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี

*********************
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น”

2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลขุน
พัดเพ็งจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึง โดยมีงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 1 แห่ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด



- 83 -
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารทั่วไป เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํา
งานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้
รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากย่ิงขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จํา
เป็นอย่างย่ิงซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ดังน้ัน เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลมี
ความโปร่งใสในการทํางานมากย่ิงข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 15 คน, ตัวแทนชุมชน

จํานวน 65 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต้องการอบรม
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู้
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

*********************
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนด

ให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทํามาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลขุนพัดเพง็ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10

ประเภทข้ึนไป

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่

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

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

2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก

ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเร่ืองร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

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

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลขุนพัด
เพ็ง”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนด

ให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังน้ัน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
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3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้แก่ - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง – บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเทศบาลตําบลขุนพัด
เพ็ง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประ
จําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านหนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟส
บุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

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

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เคร่ืองมือส่ือสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดําเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้าง
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ความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี
อย่างโปร่งใส และยุติธรรม

3. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ

ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อ Social network
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล

อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน

4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้แก่ประชาชน

โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
4.5 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
4.6 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี
4.7 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.8 เสียงตามสาย
4.9 อื่นๆ

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
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6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
150,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดยกําหนด

ตัวช้ีวัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจถึงบทบาทภารกิจของเทศบาล และมีความพึงพอใจในสื่อ

เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

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

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการก

ระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2563 เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลขุนพัด
เพ็ง ประจําปี พ.ศ. 2565 - 2568 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปี
ถัดไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจํา
ปี พ.ศ. 2563 ข้ึน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน

ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 ชุมชน ในเขต

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
6.3 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ
6.4 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.5 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.6 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.7 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน
6.8 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 13 ชุมชน

ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา

ท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงมีการ
จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุน

พัดเพ็ง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่

4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ

หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ี เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนิน
การแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
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5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจําเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-446 510 - 11 ทางโทรสารหมายเลข 035-446 511
6.3 ทางเว็บไซต์เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
6.4 ทางไปรษณีย์

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําไตรมาส ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

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

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
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ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการนํา
มาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มี
ความเท่าเทียมและโปร่งใส

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกําหนดข้ันตอน กระบวนการในการร้องเรียน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําข้ันตอน กระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
- ผ่านเพจ facebook เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ

เรื่องร้องเรียน

*********************
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีบริการประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเคล่ือนที่ เพื่อสํารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรี
แก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

เทศบาล ซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลท้ังหมด

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดยเวียนไปในแต่ละชุมชน

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และทางสถานีวิทยุชุมชน
7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ในเดือนมกราคม - มีนาคม

8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งอย่างท่ัวถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน

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

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าท่ี

โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.
ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจ้งเร่ืองราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรําคาญนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
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4. เป้าหมาย
รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง

5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ

(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่
1) ไปรษณีย์
2) โทรศัพท์
3) โทรสาร
4) เว็บไซต์
5) เฟสบุ๊ค

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกสามเดือน ทํา

ให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเร่ืองที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

*********************
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

4. เป้าหมายการดําเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

*********************
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.

ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ
9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของ
คณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดยงานนโยบายและแผน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งข้ึน

3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งกําหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 10 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จะมีวาระการดํารงตํา

แหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งในทุก ๆ
2 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7
(2) และข้อ 9

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัด

เพ็ง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และร่าง
แผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความ
สําคัญในการต่อต้านการทุจริต

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

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป)ี

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการก

ระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมการจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2563 ข้ึน เพื่อโครงการ
กิจกรรม ความต้องการของประชาชน/ชุมชน มาบรรจุไว้ในแผนชุมชนและนําเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประจําปี พ.ศ. 2565 - 2568 ต่อไป รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป อีกท้ัง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน

ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน รับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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3.6 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.7 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

4. เป้าหมาย
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สําหรับให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน และจัดประชาคมตําบลเพื่อให้ผู้นําองค์กร
ประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 160 คน ได้แสดงความคิดเห็น โดยนําความต้องการ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนเสนอนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล

5. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การประชาคม
5.4 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

7. งบประมาณ
30,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล และ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจายอํานาจ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

2. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น

3. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
4. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
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5. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
6. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีก่ําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมจากชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

5. วิธีการดําเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลขุน

พัดเพ็ง ในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยการคัดเลือกจากภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) จากแต่ละชุมชน เพื่อให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคม (คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง) ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการคลัง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาท ในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง

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

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนํา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลต่อไป

ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล

ขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง (ตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ.
2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ปีละ 2 คร้ัง เป็น

อย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลทราบ เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
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6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง

สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
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2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

4. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทําให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

*********************
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกํา
หนด

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนิน
งานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็งเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชีและ

ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ คําส่ัง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ส่วนราชการภายในเทศบาลทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขุนพัด

เพ็ง
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6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ของงานมากขึ้น
10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
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ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง

ทราบ ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อ ผู้กํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม

เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการและการพาณิชย์ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน
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3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

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

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กํากับดูแล

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทาง
ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้น

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความม่ันใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง
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3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. เป้าหมาย
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีดําเนินการ
5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัด
เพ็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3 รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตําบลขุน
พัดเพ็งและผู้บริหารทราบ

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีวางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนด

เวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

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

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 กําหนดให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความ
เสี่ยงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เส่ียงไปดําเนินการ เพื่อควบคุม ลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํา
กับดูแล ภายในเวลาท่ีกําหนด

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการ ว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ กํากับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการและการพาณิชย์ สํานัปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ผู้กํากับดูแล ภายในเวลาท่ีกําหนด
*********************
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องท้ังระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ และดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

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

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

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มี
การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทาง
หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งทุก
ขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือ การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียน
สู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้

เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มคา่
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4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจรับพัสดุ
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ แต่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดํา
เนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ
พัสดอุย่างละเอียดและถูกต้อง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลลัพธ์
การจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

*********************
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้รับการอบรมและมีความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจาก
เร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่าน้ัน หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญ และเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการและการพาณิชย์ และ งานการเจ้าหน้าที่ สํานัก
ปลัดเทศบาล จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับการอบรมและมีความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดํา
เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เร่ืองการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 17 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนงานในการดําเนินกิจกรรม
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดการ ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ เพื่อ

เข้าร่วมกิจกรรม
6.3 จัดกิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการและการพาณิชย์ และ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย่ืน

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เร่ืองการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
ส่ิงสําคัญประการหน่ึง ที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้มี
การจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

เข้าใจในการทํางาน ตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 12 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
ท้ังในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรม ท้ังภายในเทศบาลและหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเอง โดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ
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6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรม จัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6.4 งานการเจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็งทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
60,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

11. ตัวช้ีวัด
จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน

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

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
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ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาล
เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน

4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 12 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

*********************
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบและหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาท
และต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง ในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน

ร่วมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จํานวน 12 คน

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรม
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ี นําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุม

สภาเทศบาลเพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี

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

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จํา

เป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนท่ัวไป

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
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6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

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

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้

เทศบาลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้การมีเครือข่ายท่ีดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจําเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
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รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจําเป็น จึงได้จัดทํา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ

ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ทั้งในเขตและนอก

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็ง

5. สถานท่ีดําเนินการ
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

6. วิธีดําเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย

ด้านการป้องกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

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


