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    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร ถือเปนคูมือสำคัญในการนำไปใชเปนกรอบแนวทางใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ซึ่งในปจจุบันปญหาการ

ทุจริตของบุคลากรภาครัฐ  นับเปนปญหาที่รุนแรงและมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอน

มากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกป  เพื่อใหระบบราชการ

และการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส  และมีการดำเนินการถูกตองตามกฎหมาย

และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป  โดยตองมีการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน   ภาค

ประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  

เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริต   

  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) เทศบาลตำบลหัวไทร 
เปนแผนที่มุงสงเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร , พนักงานสวนตำบล , พนักงาน
จางและสมาชิกสภาฯ  ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ใหมีการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจ และตลอดจนประชาชนในการแกไขและปองกัน
ปญหาการทุจริต  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวไทร  และใหมีการพัฒนาระบบ  และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  
การใชอำนาจ  พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติราชการใหมีความ
โปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทำแผน  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุ
ภารกิจดังกลาวขางตน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562 – 2564) เทศบาลตำบลหัวไทร 
ฉบับนี้ไดบรรจุแผนงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2565) และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency 
Assessment  : ITA)  ประกอบดวย  4  มิติ   

มิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
มิติที่  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
มิติที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาํนาํ 
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สวนที่  1 

 

บทนำ 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ

ทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแก

การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค

สำคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นแตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 

 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีดังนี้ 

 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี  การจัดซื้อจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 



 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถิ่น 

 

สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปพอสังเขปดังนี้ 

 1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช

กฎหมายที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน

อีกโอกาสหน่ึงที่ทำใหเกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทำให

คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที ่มีแนวโนมที่จะทำ

พฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงขึ้น 

 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลาน้ี 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิ์ในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัย

หนึ่งที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำให

เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว   

 6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน

เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

 7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน

ยกยองคนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุน้ีผูที่มีคานิยมที่ผดิ



เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะ

ทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ

บานเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา

ลำดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน

ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคม

วาเปนองคกรที่เอื ้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง

ราชการอยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครอง

สวนทองถิ่นอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันมีผลในเชิงลบ 

  

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 5 หนวยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน  6 ยุทธศาสตร ดังน้ี  
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI)  
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1)เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 2)เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
 3)เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมือง 
ที่ดี(Good Governance)  
 4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
4. เปาหมาย   
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ของขาราชการ  

 

 3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม  

 5)องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  

 



5. ประโยชนของการจัดทำแผน  

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

สังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต 

1.1 การสราง

จิตสำนึกและ

ความตระหนักแก 

บุคลกรท้ัง

ขาราชการ

การเมืองฝาย

บริหารขาราชการ

เมืองฝายสภา

ทองถิ่น และฝาย

ประจำของ

องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1.2 การสราง

จิตสำนึกและ

ความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาค

สวนในทองถิ่น 

1.3 การสราง

จิตสำนึกและ

ความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

1. กจิกรรมสงเสรมิ

การพัฒนาจิตสำนึก

และจรรยาบรรณ

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง 

2.โครงการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

3. โครงการศึกษา

อบรม สัมมนาให

ความรูดานระเบียบ 

และอื่นๆ แกคณะ

ผูบรหิาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน  

ลูกจาง 

4. โครงการพัฒนา

จิตสำนึกและ

จรรยาบรรณ คณะ

ผูบริหารทองถิ่น 

10,000 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

100,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

100,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

100,000 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ 



สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจางและ

ประชาชนท่ัวไป 

5.โครงการเสริมสราง

ความซ่ือสัตยสจุรติ 

และปลกูฝงทัศนคติ 

วัฒนธรรมท่ีดีในการ

ตอตานการทุจริต 

6.กิจกรรมใหความรู

เรื่องผลประโยชนทับ

ซอน ใหกับพนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจางของ

เทศบาลตำบลหัวไทร 

7.โครงการคบเดก็

สรางชาติ “โตไปไม

โกง” 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  8. โครงการสงเสรมิ

อาชีพใหกับประชาชน 

9. โครงการถนน

อาหารปลอดภัยและ

ตลาดสดนาซ้ือเพือ่

สงเสรมิการทองเท่ียว

แบบวิถีไทย (หลาดริม

คลองหวัไทร) 

10. โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลหัวไทร 

40,000 

 

3,000,000 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

40,000 

 

3,000,000 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

40,000 

 

3,000,000 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 รวม จำนวน 10 โครงการ 3,220,000 3,220,000 3,220,000  

2. การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจำนงทาง

การเมืองในการ

ตอตานการทุจริต

ของผูบริหาร 

2.2 มาตรการ

สรางความ

1. กจิกรรม 

“ประกาศเจตจำนง

ตอตานการทุจริต

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2. มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ 



โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.3 มาตรการ

การใชดุลยพินิจ

และการใชอำนาจ

หนาท่ีใหเปนไป

ตามหลักการ

บริหารกจิการ

บานเมืองท่ีด ี

2.4 การเชิดชู

เกยีรติแก

หนวยงาน/บุคคล

ในการดำเนิน

กิจการการ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

 

 

 

 

 

บริหารงานบุคคลและ

การปฏิบัติราชการ 

3. มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

สรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

4. มาตรการออก

คำสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และ

หัวหนาสวนราชการ 

5. กจิกรรมการ

รายงานผลการใช

จายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ 

6. กจิกรรมพัฒนา

แผนและกระบวนการ

จัดหาพัสด ุ

7. โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดาน

การจัดซ้ือ-จัดจาง 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 
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                                                                                                     สวนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณไีด

ทราบ หรือรับแจง 

หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.กิจกรรมการใชบัตร

คิวในการตดิตอ

ราชการ  

9. กิจกรรมการ

จัดบรกิารสาธารณะ

และการบริการ

ประชาชนเพื่อใหเกิด

ความพงึพอใจแก

ประชาชน โดย

ทัดเทียมกันไมเลอืก

ปฏิบัต ิ

10. กิจกรรมสราง

ความโปรงใสในการ

ใหบริการรับชำระภาษี

ของเทศบาลตำบล  

หัวไทร 

11. กิจกรรม

ดำเนินการในระบบ

การจัดซ้ือ-จัดจาง

ภาครัฐดวยระบบทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

12. กิจกรรมควบคุม

การเบกิจายใหมี

ประสทิธิภาพตาม

ระเบียบ/กฎหมาย 

13. กิจกรรมลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

14. โครงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ 

15. มาตรการ  การ

มอบอำนาจอนุมัต ิ

ไมใชงบฯ 

 

 

งบประมาณ

รวมในคาวสัด/ุ

คาใชสอย 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

งบประมาณ

รวมในคาวสัด/ุ

คาใชสอย 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

งบประมาณ

รวมในคาวสัด/ุ

คาใชสอย 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุญาต สัง่การ เพื่อ

ลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

16. มาตรการมอบ

อำนาจของ

นายกเทศมนตร ี

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

งบประมาณ

รายจาย

ประจำป 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 
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สวนที่ ๒ 



 

 

แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  17. กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแก

สตรีดีเดน 

18. กิจกรรมเชิดชู

เกยีรติประชาชนผูมี

จิตสาธารณะ 

19. กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผู

ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

20. มาตรการจัดทำ

ขอตกลงการปฏิบตัิ

ราชการ 

21. มาตรการให

ความรวมมอืกับ

หนวยงานตรวจสอบ

ท้ังภาครัฐและองคกร

อิสระ 

22. มาตรการแตงตั้ง

ผูรับผดิชอบเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

30,000 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

30,000 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

30,000 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

 



23. มาตรการ

ดำเนินการเกี่ยวกบั

เรื่องรองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรอื

ประชาชนกลาวหา

เจาหนาท่ีของเทศบาล

ตำบลหัวไทร วาทุจริต

การปฏิบัติราชการ

ตามอำนาจหนาท่ีโดย

มิชอบ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 รวม จำนวน 23 โครงการ 30,000 30,000 30,000  
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

   ป 2562 ป 2563 ป 2564  

สวนที่ ๒ 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

3. การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน 

3.1 การจัดใหมี

และเผยแพร

ขอมูลชาวสารใน

ชองทางท่ีเปนการ

อำนวยความ

สะดวกแก

ประชาชนไดมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอำนาจหนาท่ี

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นไดทุก

ขั้นตอน 

3.2 การรับฟง

ความคิดเห็น การ

รับและตอบสนอง

เรื่องรองเรีย/รอง

ทุกขของ

ประชาชน 

3.3 การสงเสรมิ

ใหประชาชนมี

สวนรวมบรหิาร

กิจการชององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

1. มาตรการปรับปรงุ

ศูนยขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตำบล  

หัวไทรใหมี

ประสทิธิภาพ 

2. มาตรการจดใหมี

ชองทางท่ีประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตำบล  

หัวไทร 

3. กจิกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตำบลหัวไทร 

4. โครงการเผยแพร

ขอมูลชาวสารดาน

การจัดซ้ือ – จัดจาง 

5. มาตรการเผยแพร

ขอมูลขาวสารท่ีสำคัญ

และหลากหลาย 

6. กจิกรรมการ

ปรับปรงุเทศบัญญตัิ

เทศบาลตำบลหัวไทร 

ออกตาม

พระราชบัญญัตกิาร

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560) 

7. มาตรการกำหนด

ขั้นตอนกระบวนการ

เรื่องรองเรียน (กอง

สาธารณสุขฯ) 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

20,000 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

20,000 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

20,000 

 

 

 



8. กจิกรรม

ดำเนินงานศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

สวนที่ ๒ 



(บาท) (บาท) (บาท) 

  9. กจิกรรมรายงาน

ผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิใหผู

รองเรียน/รองทุกข

ทราบ 

10. โครงการทบทวน

ปรบัปรงุเพิ่มเตมิ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.

2562 – 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

11. โครงการเสวนา

พัฒนาชุมชนให

เขมแข็ง 

12. โครงการทบทวน 

ปรับปรงุ  ถอดองค

ความรูแผนชุมชน

เทศบาลตำบลหัวไทร 

13. โครงการเวที

ประชาคมทองถิ่น 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2562 – 

2564) 

14. โครงการติดตาม

ประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล 

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เทศบาล

ตำบลหัวไทร 

15. มาตรการแตงตั้ง

ตัวแทนประชาคมเขา

รวมเปน

คณะกรรมการตรวจ

รับงานจาง 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

5,000 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

5,000 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 



 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 รวม จำนวน 15 โครงการ 90,000 90,000 90,000  
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สวนที่ ๒ 



4. การ

เสริมสราง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบตัิ

ราชการของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใจ 

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กำหนด 

4.2 การ

สนับสนุนใหภาค

ประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบ

การปฏิบัติ หรือ

การบริหาร

ราชการตาม

ชองทางท่ี

สามารถ

ดำเนินการได 

4.3 การสงเสรมิ

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาทองถิ่น 

4.4 เสริมพลงั

การมสีวนรวม

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ   

ทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมการจดัทำ

และรายงานการจดัทำ

ระบบควบคุมภายใน 

2. กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

3. มาตรการสงเสริม

ใหประชาชนมีสวน

รวม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกบัการ

บรรจแุตงตัง้ การโอน 

ยาย 

4. กิจกรรมการ

รายงานผลการใช

จายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ 

5. กจิกรรมการจดัหา

คณะกรรมการจัดซ้ือ

จัดจางจากตัวแทน

ชุมชน 

6. กจิกรรมการ

สงเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

7. โครงการฝกอบรม 

สัมมนา  ใหความรู

ดานระเบียบ 

กฎหมาย และอื่นๆ 

แกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน และ

พนักงานจาง ของ

เทศบาล พรอมทัศน

ศึกษาดูงาน 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

50,000 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

50,000 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

50,000 

 

 

 

 



  

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สวนที่ ๒ 



  8. กจิกรรมการมสีวน

รวมในการปฏิบตังิาน

ของสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลหัวไทร

9. มาตรการเฝาระวงั

การคอรรัปช่ันโดย

ภาคประชาชน 

10. กิจกรรมการติด

ปายประชาสมัพันธ

กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

10,000 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

10,000 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

 

ไมใชงบฯ 

 

 

10,000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 รวม จำนวน 10 โครงการ - 160,000 160,000 160,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนที่ 3 



 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย

บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอำนาจหนาทีใ่หบังเกิด

ประโยชนสขุแกประชาชนในทองถ่ิน 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมสงเสริมการพฒันาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ  คณะผูบริหารทองถ่ิน  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกำหนดมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นตามที่

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (อ.ก.ถ.) ดานมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม ใน ก.ถ. ไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง   และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชยึดถือเปนหลักการ

และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน ไดแก 

  ๑.  พึงดำรงตนใหต้ังม่ันอยูในศลีธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

เสียสละ 

     และมีความรับผิดชอบ 

       หมายถึง -  มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงประโยชนสุข

ของ 

          ประชาชน 

-  การไมใชตำแหนงหนาที่หาผลประโยชน 

-  มีความรับผดิชอบตอตำแหนงหนาที่                       

  ๒.  พึงปฏิบัตหินาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 



       หมายถึง -  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทำงาน และการมอบหมาย

งานอยาง 

       ชัดเจนโดยสามารถแจงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ผูปฏิบัติงาน

และ 

   ระยะเวลาใหแกผ ู มาติดตอราชการไดทราบ เพื ่อสามารถ

ตรวจสอบ 

   และติดตามได 

-  มีการต้ังคณะทำงานหรือคณะกรรมการทีป่ระกอบดวย ภาครัฐ 

   ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการดำเนินงาน

ของ 

   เจาหนาทีแ่ละหนวยงาน 

-  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

ดวย    

   ภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย 

๓.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด    

     ประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

       หมายถึง -  การบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึง เปน

ธรรม 

    -  การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  และตรงตอเวลา 

    -  การใหบริการดวยความเต็มใจ  ยิ้มแยม  แจมใส และรักษา

ประโยชน 

   แกผูมารับบริการทุกคน 

  ๔.  พึงปฏิบัตหินาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

       หมายถึง -  การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสรจ็ตามกำหนดและบรรลุเปาหมายที่

วางไว 



- การปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการโดยอยู
ภายใตขอบเขตของระเบียบ กฎหมาย 

- การใชทรัพยากรอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุมคา  
ทั้งในสวนของการใชเงินและใชเวลา 

  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

       หมายถึง -  การศึกษาหาความรูที่ทันสมัยที่เปนการพัฒนาทางวิชาการและ

พัฒนา 

       จิตใจของตนเองอยูเสมอดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน 

การเขา 

   รวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

                     ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมี

ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ขององคกร

ปกครอง   สวนทองถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดังน้ี 

๑. การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สจุริต และรับผดิชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไม

มีผลประโยชนทับซอน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไมเลือก

ปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ

ประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร   

  
 

          เทศบาลตำบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน  ตาม

กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักบริหารกิจการ



บานเมืองที่ดี  ดำเนินงานภายใตพันธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล  

ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการ

ดำเนินงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น  ทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของจะตองพึงดำรงตนและตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ 

มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะนำไปสูการสราง 

“ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจริงในองคกร”  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการ  และเกิดประโยชนสุข

ตอประชาชน  

          ดังนั้น  เพื่อเปนการสรางความเขาใจและรวมถึงสรางจิตสำนึก ทัศนคติ  และคานิยมที่ดีใน

การบริหารและดำเนินงาน  เทศบาลตำบลหัวไทรจึงไดจัดทำกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกและ

จรรยาบรรณ  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  เพื่อให

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของคณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ใหปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจริยธรรม และพึงดำรงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  

เสียสละและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและมีจิตสำนึกในการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป  

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพื ่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที ่ใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

        2. เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

        3. เพื ่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไมกระทำการอันเปนการของกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

        4. เพ่ือใหมีระบบการปองกันการกระทำผิดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 

4.  เปาหมาย 

คณะผู บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง

เทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน  100 คน 

5.  วิธีการดำเนินการ 

5.1  จัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  ลูกจาง 

และพนักงานจางของเทศบาล  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินงาน 



5.๒  ใหมีการทบทวนประกาศคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน  ลูกจาง และพนักงาน

จางของเทศบาลรวมถึงการกำหนดแนวทางการปองกันการกระทำผิดจริยธรรม 

5.3  ใหมีการติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

6.  กิจกรรมในโครงการ 

         6.1  ประชุมสัมมนาใหความรู เกี ่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ ที ่เกี ่ยวของในการ

ดำเนินงาน 

         6.2  ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร  และมีการกำหนด

แนวทาง การปองกันการกระทำผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม 

 6.3  ติดตามและประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

7. สถานที่ดำเนินการ 

     สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งานการเจาหนาที่  ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล      

  

9.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

1 ตุลาคม 2561  ถึง  30  กันยายน   2562 

 

10.  งบประมาณ 

เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณป  2562  สำนักปลัด 

เทศบาล  ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ     คาใชสอย  ประเภท  รายจายที่เกี ่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เปนคาใชจาย

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานจางและประชาชนทั่วไป  ต้ังไว 10,000.-บาท  

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 11.1  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงาน

จางของเทศบาลตำบลหัวไทร  มีทัศนคติ  และคานิยมที่ดีในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของ

องคกร 

        11.2  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ  และพนักงาน

จางของเทศบาล  ไดเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองและการใหบริการ 

        11.3  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางของเทศบาล และมีการปองกันการกระทำผิดจริยธรรม 

        11.4  เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหนาที ่ของ

เทศบาล ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการ

เสริมสรางจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสู

การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก

สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา

นาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจัง ใน

สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็น

พองตรงกันวาการที่จะทำใหปญหาการคอรรัปช่ัน      ลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ัน ตองนำหลัก

ธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 

ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทย

รวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต

คอรรัปช่ัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ

ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ



แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป

การบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให

เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับกรอบการ

นำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกร

ภาครัฐนั ้น ปจจุบันยังคงอยู บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล  ซึ่ง

ประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)    หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

หลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิ

บาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรื

องคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หนวยงาน

องคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 

 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหัวไทร  เทศบาลตำบลหัวไทร        

จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิ

บาล คุณธรรม และจริยธรรม 

 3.2  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 3.3 เพื ่อใหผู บริหารทองถิ ่น บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 

 3.4  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการ

ทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 



 6.1  จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

 6.2  มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที ่เกี ่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียม

โครงการ 

 6.3  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 6.4  จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 

 6.5  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนนิการ 

 30,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1  ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม 

 10.2  ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 10.3  ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 

 10.4  ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงาน

ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรม  สัมมนา  ใหความรูดานระเบยีบ และอ่ืนๆ แกคณะผูบรหิาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจาง 



2. หลักการและเหตุผล 

 การฝกอบรม  และสัมมนา เปนกระบวนการที่จะสรางทักษะความเขาใจ  และขอมูลขาวสารของ

องคกร  ไปยังพนักงาน  เปนการออกแบบเพื่อชวยใหพนักงานมีทัศนคติที่ดี  เพื่อนำไปสูการปฏิบัติงานที่ดี  

โดยการสรางความเขาใจในการทำงาน  กิจการ  เพื่อนรวมงานที่ตองทำงานรวมกัน  และภารกิจที่จะตอง

รับผิดชอบ  เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาปรับปรุงการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงขึ้น 

 เทศบาลตำบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีหนาที ่ในการบริการประชาชน ตาม

กฎหมายกำหนดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  ภายใตนโยบายของคณะผูบริหาร  

และมีพนักงานเทศบาล  ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  ภายใตการตรวจสอบของ

สมาชิกสภาเทศบาล 

 ดังนั้น  เพื่อเปนการสรางความเขาใจในระเบียบขอกฎหมายใหมๆ ของทางราชการ รวมถึงการ

สรางทัศนคติ คานิยมที่ดีของการทำงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  เพื่อนำไปสูการพัฒนาการปฏิบัติราชการใหเกิด

ประโยชนสุขตอประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารราชการตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสรางทัศนคติ ความรูความเขาใจ   วิธีการปฏิบัติงาน   เสริมสรางทักษะและแนวทางการ 

ทำงานรวมกันของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางของ

เทศบาล 

ตำบลหัวไทร 

 3.2 เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหแก พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง และมีความ

อุตสาหะ 

ต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

 3.3 สงเสริมกระตุนใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจางมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงาน
จาง พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหา 
 
 

4. เปาหมาย 



 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวไทร  จำนวน  80  คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 ประชุมปรึกษาหารือพนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจางทั้งหมด  เพื่อหาความตองการพัฒนา 

รวมถึงวิธีการฝกอบรม สัมมนาที่เหมาะสม 

 6.2 เสนอโครงการ 

 6.3 ดำเนินการตามโครงการ โดยติดตอประสานงานกับสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 6.4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 

 100,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจาหนาที่ ฝายอำนวยการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลตำบลหัวไทร  ไดรับความรูใหมๆ และมีทัศนคติในการดำเนินงาน เพ่ือใหบริการประชาชน 

10.2 การบริหารราชการของเทศบาลตำบลหัวไทร  มีประสิทธิภาพสามารถแกปญหา
ความเดือดรอน  และความตองการของประชาชนไดตามอำนาจหนาที่ที่รับผิดชอบ 

10.3 เกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหัวไทร  และประโยชนสุข
ตอประชาชน 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการพฒันาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ  คณะผูบรหิารทองถ่ิน  สมาชิกสภา

เทศบาล   

    พนักงานเทศบาล  พนักงานจางและประชาชนทั่วไป 

2. หลักการและเหตุผล 

 คน เปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารและดำเนินงาน  การที่จะบริหารงานหรือ

ดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และพัฒนาอยูเสมอน้ัน

จำเปนตองดำเนินกรรมวิธีในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย การพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณเปนกระบวนการที่

จะสรางจิตสำนึก  เพ่ือชวยใหพนักงานมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติที่ดี  ที่จะนำไปสูการปฏิบัติงานที่

ดีโดยการสรางความเขาใจในการทำงาน  กิจการ  เพื่อนรวมงานที่ตองทำงานรวมกันและภารกิจที่จะตอง

รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน ตาม

กฎหมายกำหนด  โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  ตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ดำเนินงานภายใตพันธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล  ลูกจาง 

พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  และการมีสวนรวมของประชาชน  เพื่อใหการดำเนินงาน

ของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดน้ัน  ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของจะตอง

พึงดำรงตนและตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  มีความรับผิดชอบ  

และมีจิตสำนึกในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะนำไปสูการสราง “ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น

จริงในองคกร” เกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารราชการ และเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

 ดังนั ้น เพื ่อเปนการสรางความเขาใจและรวมถึงสรางทัศนคติ คานิยมที่ดีในการบริหารและ

ดำเนินงาน  เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ  คณะผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป เพ่ือใหโครงการน้ีเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของคณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานจาง  ให

ปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม และพึงดำรงตนใหตั้งมั่นอยู

ในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมและมีจิตสำนึกในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางของเทศบาลตำบล 

หัวไทร และประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และคานิยมที่ดีในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกร 



3.2 เพ่ือสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางและประชาชน 

ทั่วไปไดเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในการบริหารราชการของเทศบาล 

 3.3 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตามหนาที่
ของตน 

3.3 เพ่ือใหมีระบบการปองกันการกระทำผิดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 

4. เปาหมาย 

4.1 จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับการทำงานรวมกับคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  สังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร ทุกคน 

 4.2 ใหมีการประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร และมีการ

กำหนด  แนวทางการปองกันการกระทำผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม 

4.3 ใหมีประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต  คอรัปชั่นในองคกร  และมี

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม 

 4.4 ผลการดำเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที่ดี  คือ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีกระบวนการดำเนินงานที่โปรงใส  และเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 จัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล  เพ่ือแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินงานอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 

 6.2 ใหมีการทบทวนประกาศคุณธรรมและจริยธรรม  ของพนักงาน  ลูกจาง และพนักงานจางของ

เทศบาลรวมถึงการกำหนดแนวทางการปองกันการกระทำผิดจริยธรรม 

 6.3 ใหมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร 

 6.4 ใหมีการติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 



 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 

 20,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจาหนาที่ ฝายอำนวยการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูเขารวมโครงการไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริต 
และตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.2 หนวยงานภาครัฐใหความสำคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริต         ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 
 

 

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจรติ และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การ  

   ตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะ

บำบัดทุกขบำรุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น     โดยใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังน้ัน การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข

หรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 

เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและ

ประเทศชาติ 



 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การ

สงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนว

ทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มี

เกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื ่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรู ความเขาใจในเรื ่อง

พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมกระทำการใดได

อยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทำทุจริตในระบบราชการดวย 

 ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความ

ซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลตำบลหัวไทรใหมีจิตสาธารณะและเห็น

แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง

ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 3. เพื ่อใหความรู แกคณะผู บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

 4. เพื ่อใหคณะผู บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจางประจำและพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความ

สำนึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สราง

ประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจักการให 

การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลหัวไทร 

จำนวน  80  คน 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ 2562 -2564) 

 

6. งบประมาณดำเนินการ 

 20,000 บาท 

7. วิธีการดำเนินงาน 

 7.1 บรรยายเรื ่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 

 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย

บริหารและฝายสภาทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

 7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ

วัฒนธรรมที ่ดีใหแกคณะผู บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 

8. สถานที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 

 2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 



1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจาง  

    ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม

รูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแต

อยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึง

ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชน

ของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 

และมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิด

ผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของ

ตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการ

แตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกดั 

หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ

ผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน

ตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย

กำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื ่อใหความรู เรื ่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวไทรจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน

ทับซอน แกบุคลากรในเทศบาลตำบลหัวไทร เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด

กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 

เพ่ือใหพนักงาน           ทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่อง

กำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 



 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่

ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหัวไทรมีจิตสำนึก คานิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให

หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 

 พนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรและพนักงานจางเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินการ 

 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรู เกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 



 

 

 

 

 

 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

 1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : คบเด็กสรางชาติ “โตไปไมโกง” 

2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากโครงการคบเด็กสรางชาติ “โตไปไมโกง” มุงหลอหลอม ปลูกฝงใหเด็กเติบโตเปน

ผูใหญที่มคีุณภาพเปยมไปดวยคานิยมและคณุสมบัติที่พึงปรารถนา เชน ความซื่อสัตยสจุริต การมีจิต

สาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกตองและเปนธรรม โดยยึดหลกั

ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิไดในการสรางภูมิคุมกันตอการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และตอการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน สังคมและประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตอง และเปนธรรม 

 3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกคุณธรรมของเด็กเล็ก ใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจำแนก

ช่ัวดี สามารถแยกแยะความผดิและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 

 3.3 เพ่ือพัฒนาใหเด็กเล็กมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสตัยสุจริต การมีจิต

สาธารณะ การรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

 3.4 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดในการแกไขปญหาของนักเรียนใหคิดเปน และปฏิบัติ

อยางถูกตอง กลาหาญ และมคีุณธรรม 



4. เปาหมาย 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  - เด็กเล็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร  จำนวน  149  คน 

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  - เด็กเล็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร  จำนวน  149  คน มี

จิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมดานความซื่อสัตยสจุริต  การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรม ความรับผิดชอบ 

และความเปนอยูอยางพอเพียง นำไปใชในชีวิตประจำวันได รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนนิงาน 

ผูปฏิบัติ 

1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
2. ประชุมโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แตงต้ังผูรับผิดชอบการดำเนินงาน 

เมษายน 2562 
เมษายน  2562 
มิถุนายน  
2562 

นางบุญยืน  นุราช 
นางบุญยืน  นุราช 
นางบุญยืน  นุราช 
คณะครูช้ันอนุบาล 1-3 



4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน 
    4.1 สอดแทรกบูรณาการในแผนจัด
ประสบการณ 
    4.2 กจิกรรมหนาเสาธง 
    4.3 กจิกรรมการแสดงในช้ันเรียนเดือนละครั้ง 
5. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของ 
6. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
7. สรุปการดำเนินงานโครงการ และรายงาน 
 

ตลอดป
การศึกษา 
 
 
 
เดือนละครั้ง 
เดือนละครั้ง 
เดือนละครั้ง 

คณะครูช้ันอนุบาล 1-3 
คณะครูช้ันอนุบาล 1-3 
คณะครูช้ันอนุบาล 1-3 
นางบุญยืน  นุราช 
นางบุญยืน  นุราช 
นางบุญยืน  นุราช 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสรมิอาชพีใหประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

โดยสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่เทศบาลตำบลหัวไทร  ประชาชนสวนใหญจะประกอบ

อาชีพคาขายและรับจาง แตในสภาวะปจจุบันเศรษฐกิจซบเซา  ประชาชนบางสวนมีรายไดที่แนนอน

และบางคนถึงกับวางงาน  มีรายจายสูงกวารายได  บางครัวเรือนก็มีหนี้สิน  ซึ่งการสงเสริมอาชีพให

ประชาชนจึงเปนสิ่งจำเปนในการแกไขปญหาดังกลาวอีก  ทั้งเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน เพิ่มรายได   ลดรายจายและสรางโอกาส  ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวันดวย 

ดังนั ้น เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชนขึ้น  โดยมี

กิจกรรมการอบรมความรูดานวิชาการ  ทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งผูเขารวมโครงการจะนำไปประกอบอาชีพ

หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  นำไปเปนอาชีพเสริม  หรือพัฒนามาตรฐานของผูประกอบอาชีพขาย

อาหาร  อีกทั้งใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับครอบครัวตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมอาชีพใหประชาชนไดมีความรู  มีทักษะ  มีประสบการณ 

 3.2 เพ่ือเปนการแกไขปญหาคนวางงาน  ไมมีอาชีพที่แนนอน  และสรางโอกาสและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพในการเพ่ิมรายไดและลดรายจายแกครัวเรือน 

 3.3 เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 3.4 เพ่ือสรางมาตรฐานของผูประกอบอาชีพขายอาหาร 



3.5 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน 

 

 

  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 หองประชุมอาคารอเนกประสงคเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เขียนโครงการขออนุมัติ 

 6.2 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนดานวิชาการและวิทยากร 

 6.3 ประชาสัมพันธ ประสานชุมชน  กลุมตางๆ และประชาชนที่สนใจใหเขารวมโครงการ 

 6.4 ดำเนินงานตามโครงการ 

 6.5 สรุปและรายงานผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่ตั ้งไวในแตละป  กองสวัสดิการสังคม  ดาน

บริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพให

ประชาชน  ต้ังไว 40,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหัวไทร 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีการพัฒนามาตรฐานของผูประกอบการอาชีพขายอาหาร 

 10.2 ประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 10.3 ลดคาใชจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 10.4 สามารถแกไขคนวางงานและบุคลากรในชุมชนไปแสวงหางานทำในพ้ืนที่อ่ืน 

  

1. ชื่อโครงการ :โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนาซ้ือเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบ

วิถีไทย (หลาดริมคลองหัวไทร) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ตามที่เทศบาลตำบลหัวไทร ไดจัดทำโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย  ตามนโยบายของคณะผูบริหารของเทศบาลตำบลหัวไทร ที่ไดกำหนด

ขึ ้นมาเพื ่อดึงดูดนักทองเที ่ยวใหเขามาในพื ้นที ่เทศบาลตำบลหัวไทร โดยมีตลาดที ่มีความเปน

เอกลักษณของอำเภอหัวไทร เปนตัวดึงดูดความสนใจและของนักทองเที่ยว  และเปนการสงเสริม

นโยบายรัฐบาลที่กำหนดใหป  2558  เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย” เพื่อสรางภาพลักษณดานบวกที่

เชื่อมโยงความรูสึกของนักทองเที่ยวใหเขาถึง    วิถีไทยอันเปนการดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  

ควบคูกับการกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเดินทางทองเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจ   

ในปจจุบัน คณะผูบริหารของเทศบาลมีมติเห็นชอบที่จะสามารถตอโครงการดังกลาวเน่ืองจาก

เปนโครงการที่ตองเปนไปอยางตอเนื่องและมีความเติบโตเปนที่รูจักทั่วไป สำหรับนักทองเที่ยวที่ไดมา

เยือน  โดยสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาไปสูความ

ยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอประชาชนและสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น  การพัฒนาเทศบาลตำบลหัว

ไทร  ตามภารกิจหนาที่ในมิติตางๆ เชน  การสงเสริมการทำมาหากินของประชาชน  การสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี  การสงเสริมการทองเที่ยว  เปนตน   

เทศบาลตำบลหัวไทร โดยสำนักปลัดเทศบาล  ไดจัดทำโครงการถนนอาหารปลอดภัยและ

ตลาดสดนาซื้อเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย   

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อพัฒนาตลาด  สถานประกอบการดานอาหารในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ใหได

มาตรฐาน  และสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่ใหเกิดเปนรูปธรรม 



 3.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลหัวไทรใหเปนแหงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของอำเภอหัว

ไทรเปนจุดขาย เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาในพ้ืนที่ 

 3.3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนผูบริโภคและนักทองเที่ยวมีความรูในการเลือกบริโภค

อาหาร   ที่ปลอดภัย  มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง  ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร 

 3.4 เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  ผูสัมผัสอาหาร  เจาหนาที่  และ

ภาคีเครือขายดานอาหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 พัฒนาตลาดสดของเทศบาลตำบลหัวไทรใหผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อวิถีไทย

ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีการจำหนายอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  เพื่อจูงใจ

ผูบริโภคมาซื้อสินคาในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไทรมากขึ้น 

 5.2 จัดต้ังถนนอาหารปลอดภัยโดยมีรูปแบบที่เนนความเปนเอกลักษณของอำเภอหัวไทรเปน

จุดขาย  มีรานอาหารแผงลอยจำหนายอาหารที่ไดมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย และตลาดผาน

เกณฑมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แหง  เพ่ือ

เปนแหลงทองเที่ยวและจายตลาดในพ้ืนที่สรางรายไดและกระตุนเศรษฐกิจใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 5.1 ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไทร 

 5.2 บริเวณใตสะพานริมคลองหัวไทรและพื้นที่ใกลเคียงและบริเวณตลาดเกาเทศบาลตำบล

หัวไทร 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 6.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานรวมกัน

ระหวางคณะผูบริหารของเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ผูแทนชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อรับผิดชอบบริหารโครงการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ  และอาจแตงตั้งคณะทำงานฝายตางๆ เพื่อชวยเหลือในการ

ดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

  

6.3 คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทำงานฝายตางๆ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

กำหนดกิจกรรมและกำหนดแผนในการดำเนินงาน 



 6.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด  โดยมีการติดตามประเมินผลควบคูไปดวย 

 6.5 กำหนดใหคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทำงานฝายตางๆ ประชุมรวมกันอยาง

นอยเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อทบทวนปรับปรุงขอบกพรองการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ หรือกำหนด

กิจกรรมหรือแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 3,000,000.-บาท/ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานธุรการ  ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูบริโภค ไดแก ประชาชน นักทองเที่ยว ไดรับบริการอาหารที่ปลอดภัย 

 10.2 เทศบาลตำบลหัวไทร  เปนที่รูจักและไดรับความเชื่อถือ ในเรื่องตลาดสดนาซื้อ และ

ถนนอาหารปลอดภัยและความเปนเอกลักษณของอำเภอหัวไทร  กระตุนใหอยากมาเที่ยว และซื้อ

สินคาและบริการในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไทร และถนนอาหารของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 10.3 ประชาชนในเขตเทศบาล มีรายไดจากการคาขาย และใหบริการเปนการกระตุน

เศรษฐกิจและสรางอาชีพใหแกประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักการการจดัการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ขวบน้ัน  เปนหลักการ

ที่คำนึงถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลำดับช้ัน

ของการพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาน้ันเปนภารกิจหนาที่หลกั



ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร ที่ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมใหมกีารดำเนินการจัด

การศึกษาปฐมวัยเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  การ

จัดการศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอยางย่ิงตอการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพทั้ง

ทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม  จริยธรรมและ

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

 

  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร เปนสวนหน่ึงของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทใน

การเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญทีดี่ในสังคม การสรางภาพลักษณะนิสัยใหนักเรยีนรูจัก

ระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ  ชุมชน  

และสังคมไดอยางเหมาะสมได  จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลหัวไทรขึ้น  เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

ภาระหนาที่และวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ใหสามารถดำรงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความรับผิดชอบ  รูจักสิทธิและหนาที่ รวมทั้งคิดเปนและแกปญหา

เปน 

 3.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความเปนผูนำและผูตามที่ดี  และคำนึงถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน 

 3.3 เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ  เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย  โดยการ

ปฏิบัติจริง 

 3.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ดานปริมาณ 

  -นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรทุกคนมสีวนรวมในกิจกรรม

ประชาธิปไตย 

 4.2 ดานคุณภาพ 



  -เด็กเคารพสิทธิของผูอ่ืนและนำประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  - เด็กดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได 

  - เด็กมีนิสัยรักความเปนประชาธิปไตย 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนนิงาน 

 6.1 ประชุมช้ีแจงคณะครูผูดูแลเด็กทุกคน 

 6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยสำหรับเด็กปฐมวัย 

 6.3 ติดตามผลและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ 2562 –2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 นักเรียนมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย 

 10.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม 

 10.3 นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข 

 10.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอยางเหมาะสม 

 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

  

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทจุริตของผูบรหิารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว 3  ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่  3  เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการ

เปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ

ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื ่อใหประเทศไทยไดร ับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ

คะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ    ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติ

มิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ งเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสู



ทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักใน

การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปน

ตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ได

สรางความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณา

จำนวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะ

วากันไปแลว เรื ่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นได

เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานใน

หนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่อง

การใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจให

ออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความ

เสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ

ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ดังนั ้น จึงมีความจำเปนที่ผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตองแสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ

ตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยการจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  



 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 

ครั้ง 

 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วิธีดำเนนิการ 

 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 

 6.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลติ 



  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยาง

นอย   1 ครั้ง 

  - มแีผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จำนวน 1 

ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 

  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกัน

การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

  - ลดขอรองเรยีนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏบิัตริาชการ 

 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารบคุคลใหเปนไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแตงแตง โยก ยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเปนสวนสำคัญที่จะทำใหการปฏิบัติงานและดำเนินงานขององคกรบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอยูเสมอนั้น จำเปนตองมี

การดำเนินการเกี ่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย และสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ที่จะ

นำไปสูการปฏิบัติงานที่ดีโดยการสรางความเขาใจในการทำงาน  กิจการ  เพื่อนรวมงานที่ตองทำงาน

รวมกัน  และภารกิจที ่จะตองรับผิดชอบ และเปนกรอบในการปฏิบัติราชการ เพื ่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงขึ้น 

           เทศบาลตำบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน  ตาม

กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  ดำเนินงานภายใตพันธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล  

ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  เพื่อใหการดำเนินงานของเทศบาลเกิด



ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น  ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของจะตองพึงดำรงตน

และตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมี

จิตสำนึกในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการ  

และเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  

  ดังน้ัน  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีกรอบและแนวทาง

ในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงไดจัดทำมาตรการสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปตามแนวทางมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจริยธรรม และพึงดำรงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  

เสียสละมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตอไป  

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  

        2. เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ดวยความสื่อสัตย สุจริต เสียสละ 

และมีความรับผิดชอบ 

        3. เพ่ือใหมีมาตรการกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการบริหารงานบุคคล  

        4. เพ่ือใหมีระบบการปองกันการกระทำผิดคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน 

4.  เปาหมาย 

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และพนักงานจางเทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน 80 คน 

5.  วิธีการดำเนินการ 

5.1  จัดใหมีการประชุมรวมระหวางผูบริหาร, พนักงานเทศบาล, และพนักงานจาง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวไทร เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล และชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของการดำเนินงาน 

5.2  ใหมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติราชการ 

5.3.  จัดใหมกีลไกของเจาหนาที่ในหนวยงานใหสามารถนำเสนอความเห็นตอผูบริหารในการ

บริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเกิดการความโปรงใส และเปนธรรม 

5.๔  ใหมีการติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

6.  กิจกรรมในโครงการ 



         6.1  ประชุมสัมมนาใหความรู เกี ่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ ที ่เกี ่ยวของในการ

บริหารงานบุคคล 

         6.2  ประกาศเจตนารมณระหวางคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจางใน

องคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ

กิจการบานเมืองที่ดี       

   6.3  กำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ เพื ่อเกิดการ

บริหารงานที่โปรงใส   

          6.4  กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหนง และการ

มอบหมายงานอยางเปนธรรม   

 6.5  ติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

7. สถานที่ดำเนินการ 

     สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งานการเจาหนาที่  ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล      

  

9.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

1 ตุลาคม 2561  ถึง  30  กันยายน   2562 

10.  งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 11.1คณะผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานบุคคล 

        11.2 มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติราชการ ที่

ชัดเจนและเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 

        11.3 มีแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหนง และการ

มอบหมายงานอยางเปนธรรม   



        11.4 เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลและการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

  

1. ชื่อมาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
การสรรหาและคัดเลือกเปนกระบวนการหลักสำคัญที่เปนจุดเริ่มตนในการบริหารงาน

บุคคล การที่องคกรจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงาน

จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกจึงมี

ความสำคัญในการบริหารงานบุคคล เพราะถาองคกรมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็

จะดีตามมา  

เทศบาลตำบลหัวไทร  จึงไดมีการจัดทำมาตรการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต

ในการสรรหาและคัดเลือก  เพ่ือใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของเทศบาลตำบลหัวไทร  

ดำเนินการอยางถูกตองตามหนังสือสั่งการ  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ โดยกำหนดใหมีรูปแบบในการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน   มีความโปรงใส  ยุติธรรมในการดำเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

ถูกตอง  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในกระบวนการดานการสรรหาและคัดเลือก 
บุคลากร 

3.2 เพ่ือใหการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลตำบลหัวไทร ที่ไดรับการสรรหาและคัดเลือก 

พนักงานจาง และบุคคลโดยทั่วไป 

 

 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6. วิธีการดำเนินการ 



 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ   

 6.2 มีการจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อวิเคราะห

การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหตรงกับความตองการและภารกิจงาน 

 6.3 มีการประกาศเผยแพร และมีการประชาสัมพันธตามชองทางตางๆเชน มีการ

ประชาสัมพันธโดยการสงจดหมายไปยังหนวยอื่นตางๆ มีการประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อให

ประชาชนไดรับทราบ และมีการประชาสัมพันธทางเว็บไซตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 6.4 มีแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอยางชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน 

ในการดำเนินการการสรรหา  มีการจัดทำประกาศโดยเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือก

บุคลากรอยางชัดเจน 

 6.5 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดทำเปนประกาศไวที ่บอรดประชาสัมพันธและ

เว็บไซตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

6.6 การดำเนินการตามขั้นตอนในการสรรหาจะตองสงเอกสารผูที ่ไดรับการคัดเลือกให

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช) ตรวจสอบความถูก

ตองและใหความเห็นชอบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

      (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

งานการเจาหนาที่ สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลหัวไทร   เกิดความ

โปรงใสปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารงาน

บุคคล   

 

 



 

 

 

 

10.2 กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

  

 โดยที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.ท.จ.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประกาศเผยแพรตามชองทางตางๆเชน มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยอื่นตางๆ มีการ
ประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ และมีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

ขั้นตอนที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน 

ขั้นตอนที่ 4 สงเอกสารผูที่ไดรับการคัดเลือกใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช     
(ก.ท.จ.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.จังหวัด) เห็นชอบ เทศบาล
ตำบลหัวไทร ถึงจะออกคำสั่งแตงตั้งได และตองไมออกคำสั่งกอนวันที่เทศบาล รับมติ ก.ท.จ.
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

 

 

 

 

1. ชื่อมาตรการ :  มาตรการออกคำสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนา

สวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลหัวไทร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่

มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล 

ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่

กำหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ

ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการ

ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือ

มอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และ

ฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมได

รับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดให

การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที ่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ

จำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน

มีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให

นายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 

48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ

เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี



อำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ

ประจำของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่

นายกเทศมนตรี มอบหมาย ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข

ขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 

4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 

และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ

และหนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 



 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายใน       

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหง

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 2.2.2 (๑) การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ

ใชประโยชนในทรัพยสนิของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎเกณฑที่เก่ียวของอยางเครงครัด 



 

๑.ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตองประชาชน

หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหกับประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ 

กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันมีการ

ทำงานมีกระบวนการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได รายงานการจากหนวยงานภายในและภายนอกไม

พบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพ่ือเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคา 

 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

 3.4 ในการบรหิารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
  เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๖.วิธีดำเนินการ 

 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรคำ

ภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นป  และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการ



ปกครองทองถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย

เพ่ือใหประชาชนทราบ ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ปงบประมาณ 25๖๒ – ปงบประมาณ 25๖๔ 
 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 

- มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

-มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

-มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 

 

2.2.2 (๓-๔) การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสนิของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

กฎเกณฑที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมี

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน

สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 

และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 



 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 หัวหนาฝายและผูอำนวยการกองคลัง 

 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของ

จำนวนงบประมาณ 

 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 

 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 

 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี

ประสิทธิภาพ 

 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวไทร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว 

ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดให

การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาที่อื ่นตามที่

กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา 

และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 



  

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 

 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน  5 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 

ระบบเสียงตามสาย  Facebook 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังน้ี 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 



  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 

ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง  เทศบาตำบลหัวไทร 

 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา  4  ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการกิจกรรม : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 



2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลหัวไทร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่

มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 

ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมาย

อื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ 

บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก

อยางเสมอภาค เปนธรรม อันเน่ืองมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไม

สามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการ

ใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจาหนาที่ถือ

เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ 

ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค

ทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช 

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให

การบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชน

สุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความตองการ 

ทั ้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 ดังนั ้น เทศบาลตำบลหัวไทร ไดมุ งเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่

เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกัน

ในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ

สําหรับผูมาติดตอราชการ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปน

ธรรมตอ 

ผูมารับบริการ  

3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 



3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับ

บริการ 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหา

ประโยชนหรือกระทําการ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอ

หนาที่  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร  

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ

ใหบริการ 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  

6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ

ใชบริการตามลําดับคิว  

6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  

6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือ

นํามาปรับปรุง แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมไดเบิกจายงบประมาณ  

 

9. ผูรับผิดชอบ  

ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  



10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับ

หนวยงานที่ใหบริการ  

10.2 ผลผลิต - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมา

ขอรับบริการ - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 

 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ

ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 

Service) ณ สำนักงานเทศบาลหัวไทร เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำ

ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจง

ผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงาน

เพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร 

การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือ

ใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ือ

อำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ เทศบาลตำบลหัวไทร ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน 

ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส

, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการ

สงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ

จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัด

ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยใน



ขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน  สรางความโปรงใสใน

การบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือ

เปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน   

  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กัน 

ไมเลือกปฏิบัติ 

 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ

โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ     ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟา

สาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ

สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ

สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ 

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกำเนิดการจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ

กิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 

 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใหบริการรับชำระภาษี ของ เทศบาลตำบลหัว

ไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะมีทั้งรายไดจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐจัดเก็บให รายไดที่รัฐแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ซึ่งทำให

เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถนำเงินรายไดไปดำเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองคกร  การ

พัฒนาตำบล ดวยเหตุนี้เองในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจายประจำป องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองมีความรอบคอบและคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับจากการดำเนินงานตางๆ  

เพราะรายไดทุกบาททุกสตางคของเทศบาลตำบลหัวไทร  มาจากภาษีของประชาชน  ดังนั้นเองกอง

คลังจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหเงินรายไดดานภาษีที่ตองจัดเก็บเองเกิดความโปรงใส  ประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับดานภาษีตางๆ ของเทศบาลตำบลหัวไทร  ซึ่งจะทำใหเกิด

ความไววางใจและรูสึกถึงความจริงใจของเทศบาลตำบลหัวไทร ในการใหบริการสาธารณะรับชำระ

ภาษี เชนภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงทองที่ จึงไดจัดทำกิจกรรมสรางความโปรงใส

ในการใหบริการรับชำระภาษี ของ เทศบาลตำบลหัวไทร 



 

3.วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริการรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลหัวไทร  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการรับชำระภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบำรุงทองที่ ใหประชาชนทราบ  

6.2 เมื่อมีการรับชำระภาษีมีการออกใบเสร็จการรับเงินใหประชาชนทุกครั้ง 
6.3 เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัย และใหบริการแนะนำเกี่ยวกับการชำระ

ภาษีที่เกี่ยวของกับ องคการบริหารสวนตำบลไสหมาก  เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
รายไดทองถิ่น 

6.4 สรุปผลการจัดเก็บรายไดจากภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุง
ทองที่ประกาศใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซด ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียง
ตามสายหอกระจายขาว เมื้อสิ้นสุดรอบการรับชำระภาษี 

7.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

งานจัดเก็บรายไดกองคลัง  เทศบาลตำบลหัวไทร  

10. ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับทราบขอมูลการรายไดจากการรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลหัวไทร  ทำให

เกิดความโปรงใส  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบทางอิเลก็ทรอนกิส        

(e - GP) 

2. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุสวนราชการยังคงตองถือปฏิบัติตามที่ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แลวแตกรณีทั้งนี้ขึ้นอยูกับวงเงินในการจัดซื้อจัดจางโดย

กำหนดใหสวนราชการตองจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอนที่

กำหนดไวในระเบียบฯดังกลาวซึ่งในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในระบบ e- GP ถือเปนสวนหนึ่งใน

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุซึ่งสวนราชการจะตอง

ปฏิบัติงานคูขนานกันไปทั้ง 2 สวน  จนจบกระบวนงานซื้อจาง กลาวคือเมื่อสวนราชการไดจัดทำ

เอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแตละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของหัวหนาสวนราชการ

เรียบรอยแลวเจาหนาที่พัสดุจะตองบันทึกขอมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจางผานระบบทางอิเล็กทรอนิกส

ที่เว็บไซตกรมบัญชีกลางเรียกวาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(ระบบ e - GP) ซึ่ง

จะเปนศูนยกลางของขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่สามารถเผยแพรบนเว็บไซตเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนรวมทั้งผูที่สนใจสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐไดอยางถูกตอง

รวดเร็วครบถวนทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสลดปญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 3.2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและ

พัสดุภาครัฐที่มีความถูกตองไดรวดเร็วครบถวนและทั่วถึง  

 3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสวนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหนาของการ

จัดซื้อ จัดจางภาครัฐไดในลักษณะ Online 

 3.4  เพื่อเรงรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหสามารถเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใช

จายเงินของรัฐบาล 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป   



5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนินการ  

6.1 เทศบาลตำบลหัวไทร ตองลงทะเบียนเขาใชงาน จะไดรหัสของหนวยงานมาเพื่อทำ

การเขาระบบ 

6.2 นำเอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแตละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของ

หัวหนาสวนราชการเรียบรอยมาบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - 

GP) 

6.3 ทำหนังสือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ในการเขาติดตามขอมูลการจัดซื้อจัด

จาง ของเทศบาลตำบลหัวไทร ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - GP)  ผาน

เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

7.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลตำบลหัวไทร  

10. ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลหัวไทร  ทางระบบการ

จ ั ด ซ ื ้ อ จ ั ด จ  า ง ภ าค ร ั ฐ ด  ว ย อ ิ เ ล ็ ก ท ร อน ิ ก ส  ( e- GP) ผ  า น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ก ร ม บ ัญ ช ี ก ล า ง 

www.gprocurement.go.th ทำใหการจัดซื้อ  จัดจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  และ

ตรวจสอบได 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฎหมาย 

http://www.gprocurement.go.th/


2. หลักการและเหตุผล 

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงิน

ของคลังองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ที ่เจาหนาที ่จะตองปฏิบัติตามอำนาจและหนาที ่ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยแลวจึงจัดทำใบนำฝาก

เปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึง

จำเปนตองมีกระบวนการ ขึ ้นตอนที่ถูกตอง มีคามสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่ง

ผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติงานใหถูกตองตามที่

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว  

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือมีการรับและจายมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

2. เพื่อมีการใชจายเงินเปนไปตามระบุวัตถุประสงค มีที่มาที่ไปของการรับและจายอยาง

ชัดเจน 

3. เพ่ือใหการเบิกจายมีความสมบูรณ ชัดเจน ถูกตอง สามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ทุกกอง/ฝาย  เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 

ภายในเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินงาน 

1. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนทำฎีกา

เบิกจาย 

2. เจาหนาที่รับผิดชอบการจัดทำฎีกาของแตละกอง ตองสงเอกสารประกอบฎีกาเบิกจาย

กลับไปที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งกอนสงฎีกาไปฝาย

การเงิน  

3. ฝายการเงินรับฎีกา ลงเลขที่คลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจาย 

4. ฝายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายฎีกา วาครบถวน ถูกตอง ตาม

ระเบียบ กฎหมายหรือไม และจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค เพ่ือจายใหกับเจาหน้ีตอไป 

5. มีการตรวจสอบการดำเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง

การโดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินงาน 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลตำบลหัวไทร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 

10.1 กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลหัวไทร  ทกุรายการมีความ

ถูกตองสมบูรณ รอยละ 100 

10.2 เจาหนาที่ที่จัดทำโครงการมีการตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายไดถูกตอง

ครบถวน และทำใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอย

ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่

ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตาม

โครงการดังกลาวอยางตอเน่ืองทุกปน้ัน 



 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมิน

ไมต่ำกวาปที่ผานมา เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลด

ขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของเทศบาล

ตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลหัวไทรใหสั้นลง 

 4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหัวไทร 

 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวา

เรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ

การปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ

โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาว

มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ

ผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของเจาหนาที่ 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลหัวไทรเปลี ่ยนไปในทิศทางที ่ดีขึ ้นและทำให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ

มีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบ

เลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนว

ทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชน 

 เทศบาลตำบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ

หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ

แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ

แกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชา

ชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ือ

งานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ ้นในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรใหกับ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นได 

 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 

 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใส

สามารถวัดผลการดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก

งานบริการ 

  6.4.6 จัดทำคำสั ่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ

ใหบริการแกประชาชนทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั ้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื ่อนำ

จุดบกพรองในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดี

ย่ิงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562-2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการประปา กองสาธารณสุข กองการศึกษา และ

กองสวัสดิการฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นได 

 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดำเนินงานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน

องคกรน้ัน ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี 

ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั ้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ

สถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

แตทั้งน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหัวไทร ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ

ผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 

 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนา

สวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอำนวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตร ี

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจ

หนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ

อำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว 

ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไข

ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให

รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 



 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

  

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี

สากลและระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ

พัฒนาและจัดต้ังขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล 

12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี

พระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทาน



ใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู 

ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และให

สามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กำหนดใหเทศบาล

มีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการ

บริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการ

ประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที ่มีความซื่อสัตย สุจริต    มีคุณธรรม 

จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

 ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรี

ดีเดนใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่
ดีของสังคม 

2. เปนผูทำคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแก
คนทั่วไป 

3. เปนผูทำประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและ
สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคม

ไดอยางภาคภูมิใจ 

 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและ

กำลังใจในการบำเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จำนวน  2  คน 

 

 

 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจำป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 

 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตำบลหัวไทรทราบ

ทั่วกัน เพื่อใหแตละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกใน

ช้ันตนมายังเทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

 6.3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหนาที่กลั่นกรองคณุสมบัติผูทีถู่กเสนอ

ช่ือจากแตละตำบลภายในเขตเทศบาล 

 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอ

รายช่ือใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ 

 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรี

สากล จำนวน 1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทรเปนประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์

 10.1 ผลผลติ 

 - สตรีดีเดนผูบำเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กำหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

 10.2 ผลลัพธ 



 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 - มสีตรีที่เปนบุคคลตนแบบทีดี่ ปรากฏตอสังคมสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ

แบบมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชู

เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกร

มีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนำในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ของชาติสืบไป 

 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนำผูที่ไดรับการ

คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และ

วันผูสูงอายุ 

ในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกำลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั ่น ชวยเหลือสังคม และเปน

แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 



3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 

 3.2 เพื ่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผู ที ่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที ่ดีแก

สาธารณชนตอไป 

 3.3 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการ

ดำเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งขึ้น 

 

4. เปาหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหัวไทร 

5. สถานที่ดำเนินการ 

 ศาลาเอนกประสงคเทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานกำนัน ผู ใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื ่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี 

  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 

 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 



 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชน 

 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว

ทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั ้งแตกอนวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน 

เกษตรกรจะทำการผลิตเพื ่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืช

หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม 

ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนาย ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมาก

ขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำ

การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน

ไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ 

ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณบาน

นาอยูนาอาศัย และที่สำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะ



ซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีก

ดวย 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทาง

ที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกตใชไดตลอดเวลา

และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปน

ขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมา

ประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ

เทคโนโลยี  

 ตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก 

เนนแนวทางในการดำเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนำมาเปนนโยบายและพัฒนาให

ความสำคัญกับความเปนอยูของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนาน้ัน

จะตองเริ ่มตั ้งแตคนที ่อยู ในระดับครัวเรือน ระดับทองถิ ่น จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั ่งยืน 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.

2542 แก  ไข เพ ิ ่ ม เต ิม  (ฉบ ับท ี ่  3) พ .ศ .2550 และรวมกฎหมายอ ื ่นรวมท ั ้ งสอดร ับกับ

ภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา

ตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเปนสำคัญ    

 เทศบาตำบลหัวไทรไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเริ ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก ไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรทั่วไปอยางรูคุณคาและตนทุนในการใชจายลง

ได และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง มาเขารวมโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนดวยการเลี้ยงไกไข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

3.  วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจำวัน ตามหลักของความ
พอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีคุณคา  
 3.2 เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรบัประทานไขหรือเน้ือไก สงเสริม
สุขภาพของตนและบุคคลในครัวเรือน 
 3.3  เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร ลดรายจาย และเพ่ิมรายไดภายในครัวเรือน  



 3.4  เพ่ือเปนการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได 
และเปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืนตอไป  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 4.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับความรูและทักษะการเลี้ยงไกไขใหแกประชาชนตำบลหัว
ไทรรวม  จำนวน  30  คน (ฝกอบรมรวมกบักิจกรรมสงเสริมบำบัดฟนฟูและสงเสริมฝกอาชีพใหแกผู
ติด/ 
ผูเสพติด)  
 4.2 ประชาชนมีความรูและทักษะการเลี้ยงไกไข  
 4.3 ประชาชนรูจักการทำงานเปนกลุม  

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
 อาคารเอนกประสงคเทศบาลตำบลหัวไทร 

6.  วิธีดำเนนิการ  
 6.1 จัดทำโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอผูบริหารทองถิ่น  
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ ฯ ผานทางเสียงตามสายและทางเว็บไซต  
 6.3 สงหนังสอืประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนแตละหมูบาน ประกาศและรบัสมัครประชาชนที่  
สนใจ  
 6.4 จัดอบรมสงเสริมความรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนดวยการเลี้ยงไกไข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จัดทำกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีหลกัสูตรการเลี้ยง
และการจัดการไกไข เกี่ยวกับโรคและการปองกัน  
 6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 10.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจำวัน ตามหลักของความพอเพียง 
ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรพัยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุดและมีคณุคา  
 10.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรับประทานไขหรือเน้ือไก สงเสริมสุขภาพ
ของตนและบุคคลในครัวเรือน  
 10.3  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวไทร ลดรายจาย และเพ่ิมรายไดภายในครัวเรือน  



 10.4  มีการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได และ
เปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 

  

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจาก
การดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงาน
และการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็
ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  



 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมือง  ที่ดี 

 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ไดดำเนินการตาม

อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 



 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและ

นายอำเภอกำกับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด

และมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแง

ของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือ

ตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยาง

โปรงใสและสุจริต           ซึ่งหนวยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลหัวไทร จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลหัวไทร จากหนวยงานภาครัฐและ

องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนนิการ 

 ใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ

คณะทำงาน LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 



7. ระยะเวลาดำเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลหัวไทรใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลหัวไทร จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่

โดยมิชอบ 

1. ชื่อมาตรการ  : มาตรการ “แตงต้ังผูรบัผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยเทศบาลตำบลหัวไทร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่ง

สามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ,ทางโทรศัพท, เว็ปไซต ,ตู ปณ. 

12, Facebook หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื ่อง

รองเรียนประจำเทศบาลตำบลหัวไทร รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลหัว

ไทรขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่

รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  



 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยาง

ถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาตำบลหัวไทร 

 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผู รับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 

  

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบล

หัวไทรใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร

ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความ

ตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ

เทศบาล หัวไทรตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลหัวไทรโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 

 

1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ เทศบาลตำบลหัวไทร วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงาน

ของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาค

สวนในการตรวจสอบ     เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับ

นโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร

มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของ

รัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตำบลหัวไทร จึงได

จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให

ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 

และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการ

สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ 

ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย  

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค  



3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร พนักงานครูเทศบาลตําบล 

บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลตำบลหัวไทร พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตำบล

หัวไทร ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  

3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง

รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  

4. เปาหมาย  

“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน

เทศบาลตำบลหัวไทร พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตำบลหัวไทร  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ  

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนาชองทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกัน

และสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน  

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 

5 วัน 7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  



สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

รอยละของเรื ่องรองเรียนของเจาหนาที ่ที ่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ ภาค

ประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที ่

 

 

 

 

  

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จดัใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏบิัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ชื่อมาตรการ  : มาตรการ “ปรบัปรุงศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทรใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที ่กฎหมายกำหนดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูล

ขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวาง

ในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลหัวไทรจึงได

ใหมีสถานที่สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาลตำบลหัวไทรใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลหัวไทร (ชั ้น ๒) โดยสำนัก

ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ



ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง  

 3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ตำบล  หัวไทร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน 1 แหง 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทร (ช้ัน ๒) 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตองเผยแพรให

ประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กำหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 



 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายอำนวยการ  งานธุรการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบล

หัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสราง

และการจัดองคกร อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่

สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อ

สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน 

วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหัวไทร ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลหัวไทร ชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและให

ประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
- รายการ TV 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายอำนวยการ งานธุรการ สำนักเทศบาลตำบลหัวไทร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทร 

๒. หลักการและเหตุผล 



การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนั้น เทศบาลตำบลหัวไทร ไดมีการจัดตั้งศูนย

ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทร ประกอบกับไดมีการประขาสัมพันธขอมูลขาวสารอีกหลาย

ชองทาง โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนศูนย

รวบรวมขอมูลขาวสาร ใหประชาชนไดมาทำการศึกษา คนควา เพื่อนำขอมูลไปใชประโยชนรวมทั้ง

เปนการสงเสริมความรวมมือระหวางกันในการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส   การรับฟงความคิดเห็น

จากผูเกี่ยวของตาง ๆ 

เทศบาลตำบลหัวไทร   ไดเห็นความสำคัญจึงไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตำบลดังกลาว 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง 

๓.๒ ประชาชนรับรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมพนักงานรวมกันกำหนดชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ

รายละเอียดขอมูลขาวสารที่จะประชาสัมพันธเผยแพร 

๖.๒ แบงงานหนาที่ความรับผิดชอบ  

๖.๓ ดำเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลจัดบริการใหแกประชาชน

ผานทางเว็บไซตเทศบาลตำบลหัวไทร 

- ปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหสามารถใชงานไดดีทุกจุด 



- จัดทำคูมือประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดตอราชการกับสวน/งานตางๆใน

เทศบาลตำบล 

- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนทุกจุดที่มีการใหบริการ 

- ปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาลใหมีขอมลูขาวสารเปนปจจุบัน 

- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมทางปายประชาสัมพันธj 

- จัดระเบียบตูขอมูลขาวสารใหมีขอมูลตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2๕๔๐ กำหนด และมีปายบอกชัดเจน 

- จัดทำบัญชีรายช่ือผูมาเขียนคำรองขอขอมูลขาวสาร 

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปเกี่ยวกับผูมาใชบริการใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนนิการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมไดใชงบประมาณในการดำเนินงาน 

๙. ผูรับผิดชอบ 

งานธุรการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหัวไทร   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ประชาชนมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหัวไทร ดานตาง ๆ สามารถ

ตรวจสอบได ทำใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 (ขอ 1-2)มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวไทร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว 

ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดให

การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาที่อื ่นตามที่

กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา 

และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 



 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

จำนวน  ๓ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซตหนวยงาน  เว็บไซตกรมบัญชีกลาง  บอรดประชาสัมพันธ   

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังน้ี 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 

ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ  หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง  เทศบาตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา  ๓  ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 

3.1.3 มีการปดประกาศ  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับ

การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน (เผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย  

ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน) 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสราง

และการจัดองคกร อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและ

หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึง

ขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหัวไทร ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย 

 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 



 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

    มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท

ขึ้นไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจำป 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



 จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

 

 

3.2  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื ่องรองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความ

เปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

1. ช ื ่อก ิจกรรม  :  กิจกรรม การปรับปรุงเทศบัญญัต ิ  เทศบาลตำบลหัวไทร ออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2560) 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในการดำเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  จะเห็นไดวา ภารกิจดานสาธารณสุขมีกิจกรรม

ตางๆ มากมาย ที่จะตองดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา ไมวาจะเปนเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การ

แกไขปญหาเหตุรำคาญ การควบคุมดูแลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาดสถานที่จำหนายสินคา

สะสม  และการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  สุขลักษณะของอาคาร การควบคุมการเลี้ยง

สัตวหรือปลอยสัตว ซึ่งจะเห็นไดวาเรื่องดังกลาวลวนเกี่ยวของและมีผลกระทบตอสุขภาพและความ

เปนอยูของประชาชนทั้งสิ้น 

 ดังนั้น การใชมาตรการดานกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  เพ่ือพัฒนางานอนามัยของชุมชนในเขตทองถิ่น จึงควรใหประชาชน  

องคกรชุมชน และภาคเอกชน มีสวนรวมในการสรางขอตกลงเปนเอกฉันฑของชุมชนที่จะสนับสนุน 

และผลักดันใหบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติ  การปรับปรุงเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลหัวไทร ออกตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสภาพปญหาของ

ทองถิ่นและพ้ืนที่ 



3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชน ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของโดยทั่วไป ไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในการจัดทำราง ปรับปรุงบัญญัติ  การปรับปรุงเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลหัวไทร 

ซึ่งออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2560 

 3.3 เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเทศบัญญัติ  

เทศบาลตำบลหัวไทร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ที่  3  พ.ศ. 2560 

 3.4 เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติกานสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2560 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนและผูประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 สำรวจสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร และจัดกลุมผูประกอบการที่มี

ลักษณะกิจการที่คลายคลึงกันไวดวยกัน 

 6.2 จัดทำรางเทศบัญญัติฯ โดยจัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะทำงานจัดทำรางเทศบัญญัติ 

 6.3 จัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชน ผูประกอบการ และผูมีสวนไดเสีย ไดแสดงความ

คิดเห็นตอรางเทศบัญญัติฯ 

 6.4 นำรางเทศบัญญัติฯ ที่ผานการประชาคมเสนอตอสภาเทศบาลตำบลหัวไทร 

 6.5 นำเทศบัญญัติที่ผานความเห็นชอบเสนอใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

 6.6 ประกาศใชเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) ที่ปรับปรุงแกไขโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชน

ทราบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ภายใน  90  วัน  นับแตวันสิ้นป 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ในเรื่องของการประกาศใชเทศบัญญัติ 

เทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ.2560) 

 10.2 เทศบัญญัติของทองถิ่นเหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถใชบังคับเพ่ือการคุมครองสุขภาพ

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ ปฏิบัติผิดกฎหมายนอยลง 

 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

  

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (กองสาธารณสุขฯ)  

2. หลักการและเหตุผล 

กองสาธารณสุขเทศบาลหัวไทร เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการแก

ประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งใน

ดานการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับ

บริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดง

ความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปน

ชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส  

 



3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื ่อเปนชองทางในการรับเรื ่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก

ประชาชน  

3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก - 

กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ หนาหองกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวไทร - ผานเว็บไซต

เทศบาล - ผาน facebook เทศบาลตำบลหัวไทร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ

เรื่องรองเรียน 

 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมดำเนนิงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลหัวไทร 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให

มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการ

อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวก

และตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลหัวไทร จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว

รองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัว

ไทร 

 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือ

ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมี

ความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและ

ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 



 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 6.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตาม

ความจำเปนและเรงดวน 

 6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังน้ี 

 6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 

 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-389504 ตอ 11 ทางโทรสารหมายเลข 075-388977 

 6.3 ทางเว็บไซต  

 6.4 ทางตู ปณ.12 

 6.5 ทาง Facebook 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานธุรการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีสถิติจำนวนเรื ่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน  แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร  

 10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน  5 วัน 

 



3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรยีน/รองทุกข ไดทราบถึงการ

ไดไดรับเรื่องระยะเวลา และผลการดำเนนิการเก่ียวกับเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 

 

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่

ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ

ทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่อง

การรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน  5 วัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม

ภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 

 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินการ 

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน  5  วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร  กองชาง  กองสาธารณสุขฯ 



9. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 

 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ ทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

คำวา “แผนพัฒนา” ตามความหมายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นั้น หมายถึง แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ป 

แผนพัฒนาเทศบาล ถือเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงาน

เพื่อใชเปนกรอบ และแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น อันเกิดจากระบบฐานรากของชุมชนอยางแทจริง 

ซึ่งไดผานกระบวนการเวทีประชาคม ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการ

กำหนดแนวคิด และทิศทางในการจัดทำแผนครั้งน้ี โดยไดนำแผนแมบทชุมชนมาบูรณาการรวมกับ

แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ใหบรรจุโครงการของชุมชนมาใชใน

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ในครั้งน้ี 

เทศบาลตำบลหัวไทร ไดจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 

ตลอดถึงสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

การพัฒนา ตลอดถึงไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดีย่ิง 



อนึ่ง  สำหรับการจัดทำแผนในปงบประมาณ 2562 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/233 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 กำหนดใหจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานป 2557 (เขตเมือง) เพื่อวัดประเมินผลรายไดครัวเรือน(ทั้งประเทศ)ที่เพิ่มขึ้นตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายไดครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ซึ่ง อปท.ในเขตเมืองทุกแหงที่ยกฐานะจาก

สุขาภิบาลจะตองดำเนินการ ซึ่งปน้ีเปนปที่สอง 

ดังนั้น การจัดทำโครงการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-

2564)เทศบาลตำบลหัวไทร จะตองมีกิจกรรมในการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ป 2561 (เขตเมือง) เปน

ขอมูลในการดำเนินเพ่ือบูรณาการแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใชเปนตัวช้ีวัดที่ 1.1.6 ดังกลาวดวย 

3.วัตถุประสงค 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ป มีวัตถุประสงค ดังนี ้
  1.  เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ป ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ภายในทองถิ่น 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำป 

3. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบ

ตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจำป และนำไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรบังบประมาณ 

  5.  เพื่อนำแผนงาน/โครงการในแผนชุมชนมาบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาล

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชนทองถิ่นตอไป 

  6. เพื่อนำขอมูลพื้นฐานจากการจัดเก็บตามครัวเรือน(จปฐ.เขตเมือง)มาบูรณาการ

แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตำบลหัวไทร ในการสนองตอบตอปญหาความตองการของชุมชน 

  7. สามารถนำขอมูลพื้นฐานจากครัวเรือนใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางแทจริงในทุกระดับ และใชประเมินผลตัวชี้วัดของ

กระทรวงมหาดไทย ตัวช้ีวัดที่ 1.1.6 รายไดครัวเรือน 

4. เปาหมาย 

ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2562-2565) มีเปาหมายดำเนินการ ดังน้ี 



1.  จัดพิมพเอกสารฉบบัราง 

-สำหรับแจกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  จำนวน   50 

เลม 

-สำหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   จำนวน   30  

เลม 

-สำหรับแจกคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ จำนวน  30  

เลม 

   รวม    จำนวน 110  เลม 

2.  จัดพิมพเอกสารฉบบัสมบูรณ 

-สำหรับแจกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  จำนวน   20  

เลม 

-สำหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   จำนวน   30  

เลม 

-สำหรับแจกคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ จำนวน   30  

เลม 

-สำหรับแจกประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน  จำนวน   30  

เลม 

   รวม    จำนวน 110  เลม 
5. วิธีดำเนนิการ 

- ขั้นตอนการจัดทำแผนพฒันาสี่ป (พ.ศ. 2562-2565) ดำเนินการตามหวงเวลา ดังนี้ 

1.  การจัดเตรียมการจัดทำแผน และจัดเก็บขอมูล  ภายในเดือน   มค.-กพ. 61 

2.  ติดตอประสานวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร และ  กพ.-มีค. 61 

    ประสานประธานชุมชน/อสม. ประชุมทำความเขาใจตัวแบบกอนลง  

    

พ้ืนที่จัดเก็บขอมูลตามครัวเรอืน ที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงความรับผิดชอบ 



    แยกการจัดเก็บขอมูลเปนหมู 

3.  การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  ภายในเดือน ตุลาคม 2562 

4.  การจัดทำรางแผนพัฒนาสี่ป   ภายในเดือน ตุลาคม 2562 

5.  การพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป  ภายในเดือน ตุลาคม 2561 

          ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

6.  การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและ  ภายในเดือน ตุลาคม 2562 

    ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 

ในการดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการดังกลาวมีองคกรรับผิดชอบไดแก งานนโยบายและแผน 
ประสานรวมกับกองสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร/หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น  และ
คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ รวมถึง สำนัก/กอง/สวน/ฝาย/งานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาในการดำเนนิการ 

ต้ังแต  เดือน 1 เมษายน  2562 – 31 เมษายน 2562 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

7.1  งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล   
7.2  กองสวัสดิการสังคม  

8. งบประมาณ 

สำหรับงบประมาณคาใชจ าย เบิกตั ้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั ่วไป สำนัก
ปลัดเทศบาล หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
ซึ่งยังไมไดเบิกจายแตประการใด 

- คาใชจาย : ในการดำเนินการ (ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังน้ี 

1. คาอาหารมื้อกลางวัน หัวละ 50 บาท จำนวน 20 คน ในการ 

 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน (20x50 =1,000)  = 1,000 บาท 

2. คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

     หัวละ 25 บาท จำนวน 20 คน (25x20 = 500 บาท) เปนเงิน   =   500  บาท 



3. คาอาหารมื้อกลางวัน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
  หัวละ 50 บาท จำนวน 20 คน (20x50 = 1,000)   เปนเงิน    = 1,000  บาท 

4. คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมในการประชุมจัดทำแผนของ 
     คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร หัวละ 25 บาท 

     จำนวน 20 คน (25x20 = 500 บาท)        เปนเงิน    =   500   บาท

  

5. คาจางเหมาบริการเขาเลม / ถายเอกสาร      เปนเงิน    = 5,000   บาท 

6. คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมในการจัดประชุมช้ีแจงตัวแบบ จปฐ. 

     มีผูเขารวมประชุม  50 คน หัวละ 25 บาท (25x50=1,250 บาท)  

           เปนเงิน    = 1,250 บาท 

7. คาจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานครวัเรือน (จปฐ.) จำนวน 1,200 ครัวเรือน 

     เลมละ 15 บาท (จำนวน 1,000 เลม x 15 บาท = 15,000 บาท)   

          เปนเงิน      =15,000  

บาท 

8. คาใชจายอ่ืนๆ         เปนเงิน      =     750 

บาท 

    รวม                        = 25,000  

บาท 

        (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 

 

 

 

9. การติดตามและประเมินผล 



การจัดทำแผนพัฒนาสามป มีการติดตาม และประเมินผลเปนระยะตามขั้นตอนการจัดทำแผน 2 
ครั้ง ดังน้ี 

1.  การติดตามและประเมินผล ระยะที ่1  วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ในขัน้ตอน
การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

2. การติดตามและประเมินผล ระยะที่ 2 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ใน

ขั้นตอนการจัดทำรางแผนพัฒนาประจำป 

3. ตรวจสอบตัวแบบ จปฐ. ของการจัดเก็บขอมูลวามึความสมบูรณถูกตอง ครบถวน ทกุ

ตัวช้ีวัดหรือไม 

4. เมื่อตัวแบบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ สงใหหนวยคียขอมูลเพ่ือประมวลผลตามลำดับ

ตอไป 

 

10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. เทศบาลตำบลหัวไทร จะมีแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือนำไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทำไวแลว 

2. เทศบาลตำบลหัวไทร จะมีแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใชเปนแนวทางสำหรับผูปฏิบัติในการ
ดำเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลตำบลหัวไทร ไดใชงบประมาณที่มอียูอยางจำกัดในการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

4. ขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนที่ไดจากการจัดเก็บสามารถนำไปใชเปนตัวช้ีวัดของ
กระทรวงมหาดไทย รายไดครัวเรือน(ทั้งประเทศ) และสามารถนำไปแกไขปญหาสนอง
ความตองการของชุมชนตอไป 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสนวนาพฒันาชุมชนใหเขมแข็ง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ชุมชน  หมายถึง  กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน  และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยาง

เปนปกติตอเนื่อง  อันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่รวมกันหรือมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบกิจการ 

มีการติดตอสื่อสาร หรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน  มีการเรียนรูรวมกัน  ในการกระทำ มี

การจัดการ  ซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม  ความเช่ือ  หรือความสนใจรวมกัน 

 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน มิติทางดาน



เศรษฐกิจ  มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทางดานสังคม  และมิติทางดานวัฒนธรรม  ซึ่งในการ

สรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น  อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติเทานั้น  เนื่องจากเงื่อนไข

และกระบวนการที่นำไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน 

 

 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 

 3.2 เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด  รวมกันทำและมีการเรียนรู

เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดเสวนาในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  4  ครั้ง  เพื่อคนหาศักยภาพ  ภูมิปญญาทองถิ่น  

ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และความตองการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาสูชุมชนเขมแข็ง  เพ่ือ

คนหาศักยภาพ  ภูมิปญญาทองถิ่น ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ปญหาและความตองการของสมาชิกใน

ชุมชนในการพัฒนาสูชุมชนเขมแข็ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 7  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เขียนโครงการขออนุมัติ 

 6.2 จัดทำแผนการจัดเวทีเสวนา 

 6.3 ประชาสัมพันธและเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 

 6.4 ดำเนินการจัดเวทีเสวนาตามโครงการ 

 6.5 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ  2562 - 2564)  เดือนมกราคม – กันยายน  



8. งบประมาณดำเนินการ 

 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  กองสวัสดิการสังคม  ดานบริการชุมชนและ

สังคม  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  งบ

ดำเนินงาน  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืนๆ เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการเสวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  ต้ังไว  20,000.-บาท  (-สอง

หมื่นบาทถวน-) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

 10.2 เทศบาลทราบถึงความตองการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจากสมาชิก

ในชุมชนจริง 

 10.3 ชุมชนมีสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด  รวมกันทำและมีการเรียนรูที่

ดี 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ: โครงการทบทวน  ปรับปรุง ถอดองคความรูแผนชุมชน  เทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนชุมชน หมายถึง แผนการทำงาน หรือ แผนปฏิบัติการของชาวบาน ซึ่งเกิดจากขอตกลง

รวมของคนในชุมชนหรือหมูบาน วาจะทำอะไร เมื่อไร อยางไร บางครั้งขอตกลงเปนการพูดคุย 

ตัดสินใจและมอบหมายงานไปปฏิบัติโดยไมไดเขียนไวในกระดาษ แตบางครั้งก็อาจบันทึกไวเปนลาย

ลักอักษร ซึ่งทำให  ไมลืม ตรวจสอบได แผนชุมชนจะใชรูปแบบใด เปนไปตามความเขาใจและคุนเคย 

ของชุมชนทองถิ่นน้ัน 



 กระบวนการทำแผนชุมชนมกัมีลักษณะที่เปนธรรมชาติ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูแลวในชุมชนหรือ

หมูบาน แมวาจะไมไดเรียกวา แผน แตก็มักมีกระบวนการคลายๆกัน คือจะเริม่จากการพูดคุย

แลกเปลี่ยนขอมูล อาจจะเปนขอมูลเรื่องในครอบครัวการทำมาหากิน ดินฟาอากาศ การเมือง ปาไม ลำ

น้ำที่ผานหมูบาน    เปนตน และสวนใหญเปนการพูดคุยที่ผานการทำกิจกรรมในสถานที่ตางๆ 

อยางเชน ศาลาวัด งานบวช งานบุญ วงเหลา วงกาแฟ วงสมตำ การแขงขันฟุตบอลระหวางหมูบาน 

ขอมูลพวกน้ีหากไดแลกเปลีย่นและสะสมไวจนถึงระดับหน่ึง พอเห็นเปนรูปเปนรวม คนในชุมชนก็

วางแผนจัดการแกไขกันในทีสุ่ด  

ปกติพบวาปญหาที่แกเปนปญหาของสวนรวมทางดานสังคม เชน พนันโจรผูรายชุกชุม ปาไมถูกทำลาย   

เปนตน ดังน้ัน แผนชุมชนจึงแตกตางจากแผนที่รัฐสั่งใหจัดทำ 

 เปาหมายของการทำแผนชุมชน อยูที่การมีสวนรวมของประชาชนการทำใหสมาชิกที่มี

หลากหลายในชุมชน “มีโอกาส” ไดมา “รวมคิด รวมคนหา” วาจะทำอยางไร จะพ่ึงตนเองไดมากและ

พ่ึงพาภายนอกเทาที่จำเปนซึ่งแตละชุมชนยอมแตกตางกันเพราะแตละแหงก็มีของดีของเดนหรือ

ปญหาอุปสรรคแตกตางกันไป เชน บางแหงเคยมีปาไมมาก แตไมมีคนดูแลจนปาใกลจะหมด ทำให

ชาวบานหาของปาไมไดเหมือนเดิม หรือบางแหงมีปญหาลูกหลานติดยาเสพติดมาก เปนตน ดังน้ันคน

ในชุมชนตองชวยกันหาสาเหตุและหาทางแกไขกันเอง ทัง้น้ีการทำแผนชุมชนพ่ึงตนเอง จึงเปนการให

ชุมชนเกิดการเรียนรู และแสวงหาแนวทางการพ่ึงตนเองของชุมชนใหอยูในระยะยาวตอไปอยางมี

ความสุข “แผน” จึงเปนแคผลของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นเทาน้ัน 

 กระบวนการการทำแผนชุมชน : เพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเองของชุมชนไดอยางแทจริง จึง

จำเปนตองจริงจังกับกระบวนการตอไปน้ี 

1. การแสวงหาขอมูล 
2. การกระตุนสำนึกรวม 
3. วางแผนวาจะทำอยางไร และอยางไร 

 ดังน้ัน แผนชุมชน จึงมีความสำคัญยิ่งตอการบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาล ดวยเหตุผล

ตามนัยยะดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการทบทวนปรับปรุงถอดองคความรูแผนชีวิตชุมชนขึ้นมา 

 

 

 

 

 



3. วัตถุประสงค 

 1. เพื ่อนำประเด็นปญหาที ่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ ่น บรรจุไวใน

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 

 2.  เพื่อระดมความคิดเห็นอยางหลากหลาย และสามารถนำแผนชีวิตชุมชนไปขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในโอกาสตอไป 

 3.  เพ่ือใหความสำคัญกับการจัดทำแผนชีวิตชุมชน และเห็นคุณคาของกระบวนแนวความคิด

ที่เกิดจากชุมชนอยางแทจริง 

 4. เพื่อปรับปรุง ทบทวน จากแผนเดิมที่เคยทำไวซึ่งอาจมีความลาสมัย ไมทันกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. เปาหมาย 

 เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทำแผน มีดังน้ี 

 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร   จำนวน 20   คน 

 2. หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่ ในองคกร   จำนวน  20   คน 

 3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ / 

     หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ / 

     ประชาชนผูสนใจทั่วไป                     ประมาณ  170 คน 

    รวมประมาณ                210  คน 

4. วิธีดำเนนิการ 

4.1  ทำบันทึกเพ่ือขออนุมัติจัดทำโครงการ 
4.2  จัดทำหนังสือเชิญประชุม / เชิญวิทยากรบรรยาย/แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ 
4.3  ดำเนินงานโครงการตามเปาหมาย 
4.4  สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ไดจากกระบวนความคิด
ของชุมชน/แบงกลุมยอย แยกแยะตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.5  นำขอสรปุจากประเด็น เพ่ือพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปญหา 
4.6  นำแผนงาน/โครงการที่ผานการจัดลำดับความสำคัญ บูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาล
ตอไป 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 



ภายในปงบประมาณ  2562 -2564 

6. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายอำนวยการ สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

7.  งบประมาณ 

สำหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกต้ังจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
 

-คาใชจาย : ในการดำเนินการ(ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังน้ี 

-คาจางเหมาจัดทำเอกสาร พรอมเขารูปเลม    เปนเงิน   6,500  

บาท 

-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง   เปนเงิน   3,000   

บาท 

-คาใชจายอ่ืนๆ      เปนเงิน               500  

บาท 

    รวม                      10,000 

บาท 

   (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถนำแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชนภายใน

ทองถิ่นเพ่ือบูรณาการไวในแผนพัฒนาสามป เพ่ือจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตอไป 

2.เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถบริหารการดำเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงานโครงการ

ตรงตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง 

 3. กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถิ่นในโอกาสตอไป 

 4. สามารถนำแผนชีวิตชุมชนไป ศึกษา คนควา และอางอิง ในการทำรายงานของนักเรียน 



5. เพ่ือสนองตอบตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดเนนความสำคัญของการ

จัดทำแผนชีวิตชุมชน 

6. เพ่ือรวบรวม และจัดเก็บขอมูลไวเปนพ้ืนฐาน ในการสรุปประเด็น/ปญหา เพ่ือนำไปจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป 

9. เปาหมาย 

 ในการจัดทำแผนชีวิตชุมชน มีเปาหมายดำเนินการในการจัดพิมพเปนรูปเลม ดังน้ี 

 1. จัดพิมพเอกสารฉบบัราง 

  -สำหรับแจกคณะทีมงานผูจดัทำแผนชีวิตชุมชน จำนวน 100 เลม 

  -สำหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/ คณะกรรม- 

    สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จำนวน   30 เลม 

  -สำหรับแจกประธานชุมชน/กรรมการชุมชน จำนวน   30 เลม 

    รวม     160 เลม 

 2. จัดพิมพเอกสารฉบบัสมบูรณ 

  -สำหรับแจกคณะทีมงานจัดทำแผนชีวิตชุมชน จำนวน  50 เลม 

  -สำหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จำนวน  20 เลม 

  -สำหรับแจกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จำนวน  20 เลม 

  -สำหรับแจกหนวยงานราชการตางๆ  จำนวน  30 เลม 

  -สำหรับแจกประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน จำนวน  50 เลม 

  -ชมรมผูสูงอายุ/ชมรมแอโรบิก และอ่ืนๆ  จำนวน  50 เลม 

    รวม    จำนวน  220  เลม 

 

 

 



10. การติดตามและประเมินผล 

1.  โดยสังเกตจากผูเขารวมประชุมในการจดัทำแผนชีวิตชุมชน 

2.  ออกแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม 

3.  ประมวลผล โดยการศึกษา วิเคราะห สรุปรวบยอด จากการขับเคลื่อนภายใตกิจกรรม

ดานตางๆ  

     ของคณะกรรมการจัดทำแผนชีวิตชุมชน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคมทองถ่ิน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2562-2564) 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559 ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการการ

พัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจน

ความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนว

ทางการจัดทำแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2562-2564) และใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตางๆ และขอมูลแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามป 

 คำวา “ประชาคม” หมายถงึ การที่มีบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป มารวมตัวกันเพ่ือระดมความ

คิดเห็น ต้ังประเด็นปญหา กำหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดย “รวมสรางวัฒนธรรมใหม รวม

คิด รวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น” การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น โดยการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นแบบมสีวนรวม ตองการที่จะเสนอหรือสรางวัฒนธรรมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมี

โจทยวาทำอยางไรที่จะใหการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  ของทองถิ่นที่ไดระบุไวใน

แผนพัฒนาทองถิ่นเปนที่ตองการของทุกฝาย และสามารถเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในบรรยากาศ

ของการสมานฉันทดวยจิตสำนึกรวม และอุดมการณรวม ของกลุมคนในชุมชนหลากหลายกลุม ทีจ่ะ

พัฒนาชุมชนพ้ืนที่ทองถิ่นโดยรวม ไมใชการเอาชนะตอรองเพ่ือแกงแยงผลประโยชนหรือการเอาชนะ

ซึ่งกันและกันของกลุมคน หรอืคนใดคนหน่ึงในชุมชน 

 การรวมตัวกันของกลุมองคกรในชุมชนที่มีลกัษณะเปนภาคีทั้งภาคราชการ องคกรพัฒนา

เอกชน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน และกลุมตางๆ  ในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งที่



สำคัญอยางยิ่งทุกๆ คน ทุกๆสวนจะไดเขามาระดมความคิด รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกัน

ติดตามผล และรวมกันรับผิดประโยชนจากการพัฒนา 

 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่น จะตองเปนมีวิสัยทัศนในการ

พัฒนา ถารวบอำนาจในการพัฒนาเพียงฝายเดียว ก็จะไดสามารถสรางอนาคตของทองถิ่นได และใน

ทำนองเดียวกันก็ไมสามารถสรางความรูสึกที่จะใหทุกคน ทุกกลุมองคกรเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นจะถูกคนในชุมชนมองวาเปนแหลงผูกขาด หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชนของคนในชุมชน

เพียงไมกี่กลุม  

 เพราะฉะน้ันแลว วิธีคิดใหม วิธีทำใหมของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน

สวนทองถิ่น ควรจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวม ความรูสึกรวม เปดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็น 

เพ่ือสรางอนาคตรวมกัน หรอืจะเรียกวา “วิสัยทัศนทองถ่ิน” ก็ได รวมทั้งรวมกันคิดยุทธศาสตร คดิ

แผนงาน  

โครงการและกิจกรรมในการพัฒนารวมกันของคนทุกกลุมทุกองคกรในทองถิ่น โดยเฉพาะการใหกลุม

องคกรในชุมชนไดเขามามีสวนรวม ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งระเบียบ กฎหมาย ไดเปดชองทาง

ใหอยูแลว 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2562-2564) เปนไปตามระเบียบวาดวยการ

จัดทำแผนฯ จงึไดจัดทำโครงการดังกลาวขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื ่อนำประเด็นปญหาที ่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ ่น บรรจุไวใน

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 

 2.  เพ่ือระดมความคิดเห็นอยางหลากหลายและเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทำแผนฯ 

 3.  เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร  ผูบริหารทองถิ่น ไดมีโอกาสชี้แจงทำ

ความเขาใจเกี่ยวกับความสำคัญ และกระบวนการจัดทำแผนฯ 

 4. เพื ่อระดมความคิดเห็นจากเวทีประชาคมทองถิ ่น นำแผนงาน/โครงการบรรจุเขา

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร ตอไป 

 5. และเพ่ือจัดทำเวทีประชาคมดานอ่ืนๆ ในการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชน เพ่ือ

นำขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมทองถิ่นไปสรุปเปนประเด็นปญหา แลวนำไปบรรจุไวในแผนฯ

ตอไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทำแผน มีดังน้ี 

 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร   จำนวน 17   คน 

 2. หัวหนาสวนการงานในองคกร     จำนวน  10   คน 

 3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ / 

     หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ / 

     ประชาชนผูสนใจทั่วไปประมาณ  300-500 คน 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนนิการ 

 4.1  ทำบันทึกเพ่ือขออนุมัติจัดทำโครงการ 
 4.2  จัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคมเมือง แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ 
 4.3  ดำเนินงานโครงการตามเปาหมาย 
 4.4  สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ประชุมประชาคมเมือง 
 4.5  นำขอสรปุจากประเด็นพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปญหาเพ่ือบรรจุเขาแผนฯ 

 4.6  นำแผนงานโครงการที่ผานการจัดลำดับความสำคัญ จัดทำงบประมาณรายจายประจำป
เพ่ือดำเนินการตามแผนงานโครงการใหเปนรูปธรรม เพ่ือสนองตอบตามความตองการของชุมชน
ภายในทองถิ่นตอไป    

7.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

(ปงบประมาณ 2562-2564) 

8.  งบประมาณ 

สำหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกต้ังจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
ต้ังไว  10,000 บาท 
   

-คาใชจาย : ในการดำเนินการ (ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังน้ี 

-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง จำนวน          10,000  บาท 

-คาใชจายอ่ืนๆ    จำนวน             5,000  บาท 



   รวม   จำนวน          15,000  บาท 

       (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

9.  ผูรับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1  เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถนำแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชน

ภายในทองถิ่นบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เพ่ือจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตอไป 

10.2  เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถบริหารการดำเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงาน

โครงการตรงตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง 

 10.3  กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกบัทองถิ่นในโอกาสตอไป 

 

3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือเปนหัวใจสำคัญยิ่งตอการบริหารการ

ดำเนินงาน เพื่อทำใหทราบผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆ  ให

บรรลุผลตามวัตถุประสงค/เปาหมายที่วางไว ใหทราบเปนระยะๆ 

 การติดตามประเมินผล เปนวงจรขั้นสุดทายของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำป และ

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน ซึ่งกำหนดใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงาน

ผล เสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให

ผู บริหารทองถิ ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป และใหปด

ประกาศไมนอยกวาสามสิบวัน 



 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการตามโครงการดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. วตัถุประสงค 

1. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสูการ

ปรับแผนการดำเนินงานตอไป 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำป ใหสามารถดำเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการ ไดตามเปาหมายโดยครบถวน 

 

4. เปาหมาย 

 เปาหมายของผูเขารวมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังน้ี 

 1. เพ่ือติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ปงบประมาณ 2562, และ 2563 

 2. เพื่อนำปญหาอุปสรรคของแผนงานโครงการที่ยังไมไดดำเนินการทั้งหมดวา เกิดจาสาเหตุ

อะไร 

 3. เพื่อเปรียบเทียบแผนงานโครงการ ปงบประมาณ 2561 กับ ปงบประมาณ 2562 ผล

การดำเนินงานมีความแตกตางกันอยางไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1. ทำบันทึกเพ่ือขออนุมัติจัดทำโครงการ 

 2. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขารวมประชุม 

 3. ดำเนินงานโครงการตามเปาหมาย 

 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ไดจากการประชุมเพ่ือ

รายงานใหผูบริหารรับทราบ และเสนอเขาสภาเพ่ือรับทราบตอไป 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

• ครั้งที่ 1 : เดือน พฤศจิกายน 2562 

• ครั้งที่ 2 : เดือน เมษายน 2563 

7. หนวยงานผูรบัผิดชอบโครงการ 



 งานนโยบายและแผน ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร 

8. งบประมาณ 

 สำหรับงบประมาณคาใชจ าย เบิกตั ้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั ่วไป สำนัก

ปลัดเทศบาล หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยและคาใชจายอื่นๆ ที่มีความจำเปนในโดย

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

คาใชจาย : ในการดำเนินการ (ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังน้ี 

- คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง  เปนเงิน  2,500 บาท 
- คาจางเหมาจัดทำเอกสาร   เปนเงิน  2,000 บาท 
- คาใชจายอ่ืนๆ    เปนเงิน    500  บาท 

                                รวม             5,000 บาท 

                        (หาพันบาทถวน) 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถรับทราบปญหา/อุปสรรค ผลการดำเนินงานประจำป 

 2. สามารถใชเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารการดำเนิน ประจำป 

 3. สามารถนำขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 

 

      

      

     

 

1. ชื่อมาตรการ  : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่เทศบาลตำบลหัวไทร ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดาน

การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 

(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหัวไร 

3. วัตถุประสงค 



 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบล

หัวไทร   อยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหัวไทร ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม

อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบล น่ันคือไดทำหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 7 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลหัว

ไทรอยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหัวไทรไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 

กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลหัวไทร ใน

หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน 

เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

 6.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ 

เพ่ือเรียนรูทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดและสวนการคลัง เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล

ตำบล หัวไทร 



 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 

 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

 

๑. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ

กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 22 ตุลาคม  2544  เปนตน

มา  อันมีผลทำใหหนวยรับตรวจตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบดังกลาว ขอ 5  เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน

จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกัน  หรือ

ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยงาน  และภายหลัง

การจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ก็จะตองรายงานประจำปเกี่ยวกับการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

โดยรายงานปละ 1 ครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวัน  สิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี  ซึ่งเปน

การปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ  6 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ

การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  จึงได

กำหนดกิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหัวไทร ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว และเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ๒. เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  



       ๓. เพื ่อใหการปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวนเชื ่อถือไดและทันเวลา

สามารถนำไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร 

 ๔.เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบ

ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน 

 ๕. เพ่ือเปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได 

๔. พื้นทีด่ำเนนิการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช 

๕.  วิธีดำเนนิการ 

 ๕.๑   แตงต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

 ๕.๒   ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหัวไทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓   มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือ

สรุปขอมูลเพ่ือรายงานใหผูกำกับดูแล สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

 ๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกเทศมนตรี

และผูบริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖4) 

๗.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

๘. ผูรับผิดชอบ 

 หนวยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลหัวไทร 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 

 9.1  การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 



 9.2  การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

9.3  มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได  สามารถนำไปใช

ในการตัดสินใจ 

9.4  การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่วางไว 

9.5  เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดีย่ิง 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

  

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานใน

หนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะ

ชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและ

การจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ

ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื ่องๆไปซึ่งอาจอยู ในรูปของ

กฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวนใหญ จะเนนไปที่

การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการ

กำหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึง

ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดี

ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน  และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ

หนวยงานนั้นๆวามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการ

ควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายใน

หนวยงาน  และการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และ

มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน

ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้นและพัฒนาให

ระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ

การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  จึงได

กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหัวไทร  ขึ้น 



 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใช

ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลด

ความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆที่อาจมีขึ้นใน 

 ๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความ

มั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 ๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบ

ขอบังคับตางๆของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 

๔.  เปาหมาย 

 เพื ่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลไสหมาก  เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยง

ของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

 

๕.  วิธีดำเนินการ 

 ๕.๑  แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

 ๕.๒  ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให

การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตำบลไสหมาก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุป

ขอมูลเพ่ือรายงานใหผูกำกับดูแล สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกองคการบริหาร

สวนตำบลและผูบริหารทราบ 



 

๖.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

 (ปงบประมาณ 2562-2564) 

 

 

๗.  หนวยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองชาง เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา 

 ๓. มีขอมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือไดสามารถนำไปใชในการ

ตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบ

ขอบังคับที่วางไว 

 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ที ่เสร็จตาม

กำหนดเวลา 

 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 

 ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 



 ๑๐.๔ มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูที ่เกี ่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 

4.2 การสนบัสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏบิัต ิหรือการบริหาร

ราชการตามชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบคุคล 

เก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ

บริหารงานบคุคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจของ

องคกรจึงมักจะกำหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ

ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

 เทศบาลตำบลหัวไทรไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม

ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหัวไทร

เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป

ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงต้ังการโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ที่มีการดำเนินการดานการบริหารงาน

บุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีการดำเนินการ 

 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การบรรจุแตงตั้งเทศบาลตำบลหัวไทร ไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัด

อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมี

การแตงต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตำบลหัวไทรจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน

วันที่เทศบาลตำบลหัวไทร รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 

 

 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลหัวไทร ไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง

การขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 



 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/

เลื่อนตำแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลง

ในเว็บไซตของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 

 - มีการออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดำเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลหัวไทร จะออกคำสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่เทศบาลตำบลหัวไทร รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

(ก.ท.จ.จังหวัด) 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน

การที่เทศบาลตำบลหัวไทรไดดำเนินการเลื ่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั ่งการ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร

หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณา



ความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ

อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ

โตแยงผลการประเมินที่ไมเปนธรรม 

 - นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร ออกคำสั ่งการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดย

ทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

 

10. ตัวชี้วัด 

 10.1 กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 

11. ผลลัพธ 

 11.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาลตำบลหัวไทร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้ง

เปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 

 

4.2.2 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ

รับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรพัยสนิของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงนิใหประชาชนไดรับทราบ 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 

ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน

มีการทำงานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได 

 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

 3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผูบรหิารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย

เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 2562 -2564 และดำเนินการอยางตอเน่ือง 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังเทศบาลตำบลหัวไทร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 

 

4.2.3 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดดำเนินการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน

ชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการใน

การตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลทุกขั ้นตอน ซึ ่งหมายความรวมถึง

ประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหาร

สวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือ



กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ

พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ

เทศบาลตำบลหัวไทร 

 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตำบลหัวไทร ใหเกิด

การพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหัวไทร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 

 6.2 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการ

แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตำบลหัวไทรใหความสำคัญในการมีตัวแทน

ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตอง

รวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให

เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและ

ตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การจัดซื ้อจัดจางของเทศบาลตำบลหัวไทร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1 สงเสรมิและพัฒนาศกัยภาพสมาชกิสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เก่ียวของไดกำหนดไว 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ

พรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให

การศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลหัวไทร ไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภา

ทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 

รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนา

ตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวไทร จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร 

พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

 

3. วัตถุประสงค 



 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ

เขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที ่

 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย 

 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวไทร  จำนวน  12  คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ทั้งในเทศบาลตำบลหัวไทร และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลหัวไทร 

และหนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวม

ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชา

เพื่อสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดย

สำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และ

รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด 

 จำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 

11. ผลลัพธ 

 11.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ 

 11.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 

 11.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 

 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการฝกอบรม สัมมนา ใหความรูดานระเบียบ กฎหมาย และอ่ืนๆ แกคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจาง ของเทศบาล พรอมศึกษาดูงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารหรือดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอยูเสมอนั้น จำเปนตองดำเนินกรรมวิธีในการดำเนินการเกี่ยวกับตัว

บุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย  

การพัฒนาบุคลากรจึงเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใช  ไมวาจะเปนการนำเอาความรู

ความสามารถที่มีอยู รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุดและสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดี  ที่จะนำไปสูการ

ปฏิบัติงานที่ดีโดยการสรางความเขาใจในการทำงาน  กิจการ  เพื่อนรวมงานที่ตองทำงานรวมกัน  

และภารกิจที่จะตองรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให

เกิดผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงขึ้น 

           เทศบาลตำบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน  ตาม

กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  ดำเนินงานภายใตพันธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล  

ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  และการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือใหการ

ดำเนินงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น  ทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของจะตองมีความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ  พึงดำรงตนและตั้งมั่นอยูใน



ศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการ

พัฒนาองคกร  ก็จะนำไปสูการสราง “ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจริงในองคกร”  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหารราชการ  และเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  

  ดังนั้น  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สรางทัศนคติ  และคานิยมที่ดีใน

การบริหารและดำเนินงาน  งานการเจาหนาที่  สำนักปลัดเทศบาล  จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานพนักงานเทศบาลและคณะผูบริหาร  เพื่อใหโครงการนี้เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ 

ประสิทธิภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของพนักงานเทศบาลและคณะ

ผูบริหารทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ

พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป  

 

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล  มี

ความรูมีทัศนคติ  และคานิยมที่ดีในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกร 

        2. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล  มี

ความเขาใจในระเบียบขอกฎหมาย และบทบาทหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติและบริหารราชการของ

เทศบาล 

        3. เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล    

มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตามหนาที่ของตน  

        4. เพื่อใหมีระบบการปองกันการกระทำผิดคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล   

 

 

4.  เปาหมาย 

1.  มีการสัมมนาเกี่ยวกับการทำงานรวมกับคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน, 

ลูกจางและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร เพื่อสรางทัศนคติที่ดี  ที่จะนำไปสูการปฏิบัติงาน

ที่ดีโดยการสรางความเขาใจในการทำงาน 



2.  ใหมีการประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร  และมีการ

กำหนดแนวทาง การปองกันการกระทำผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม 

3.  จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปชั่นในองคกร และ

ประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปชั ่นในองคกร และใหมีการจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม 

4.  ผลการดำเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที่ดี คือ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีกระบวนการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝาย 

5.  จัดใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อสรางเสริมความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย 

ระเบียบ ที่เกี ่ยวของ  เพื่อใหผลการดำเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที ่ดี คือ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย 

5.  วิธีการดำเนินการ 

5.1  จัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  และ

พนักงานจางของเทศบาล เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินงาน  

5.๒  ใหมีการทบทวนประกาศคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานและพนักงานจางของเทศบาลรวมถึงการกำหนดแนวทางการปองกันการกระทำผิดจริยธรรม 

5.๓  จัดประชุมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปช่ันใน

องคกร และการประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร 

5.4  จัดใหมีการศึกษาดูงาน เพ่ือสรางเสริมความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย 

ระเบียบ  

ที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหผลการดำเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที่ดี คือ มปีระสิทธิภาพ   

และประสิทธิผล มีกระบวนการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝาย 

5.5  ใหมีการติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

6.  กิจกรรมในโครงการ 

         1.  ประชุมสัมมนาใหความรู เกี ่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ ที ่เกี ่ยวของในการ

ดำเนินงาน 



         2.  ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร  และมีการกำหนด

แนวทาง 

การปองกันการกระทำผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม 

         3.  ประชุมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปชั่นในองคกร 

ประกาศ 

เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปชั่นในองคกร และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม 

4.  ศึกษาดูงาน เพ่ือสรางเสริมความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบ ที่

เกี่ยวของ   

เพ่ือใหผลการดำเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที่ดี คือ มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล     มีกระบวนการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 5.  ติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

7.  สถานที่ดำเนนิการ 

     1.  ประชุมสัมมนา  ณ หองประชุมเทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2.  ศึกษาดูงานตามสถานทีท่ี่กำหนด  เพ่ือสรางเสริมความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตาม

กฎหมาย  

     ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 

8.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งานการเจาหนาที่  ฝายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล      

  

9.  ระยะเวลาดำเนนิการ 

1 ตุลาคม 2561  ถึง  30  กันยายน   2562 

10.  งบประมาณ 



เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณป  2561  สำนัก

ปลัดเทศบาล  ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เปนคาใชจาย

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและคณะผูบริหาร  ต้ังไว 100,000.-บาท  

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  คณะผูบริหาร สมาชิสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาลตำบลหัวไทร  

มีทัศนคติ  และคานิยมที่ดีในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกร 

        2.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาลไดเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองและการใหบริการ 

3.  คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาลตำบลหัวไทร 

มีความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหผลการดำเนินงานทุก

กระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธที่ดี คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการดำเนินงาน

ที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝาย 

        4.  เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหนาที่ของเทศบาล 

ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

 

4.3.2 สงเสรมิสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝาย

ใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชกิสภาเทศบาลตำบลหัวไทร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากร

เหลานี้มีบทบาทและตองทำหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจ

การตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการ

ถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา 

รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล 



เทศบาลตำบลหัวไทร เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวน

รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นใน

เรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่

ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมใน

การทำงาน 

 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวไทร  จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินงาน 

 6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  

 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  

 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  

 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวไทร ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นำขอมูลแจงในที่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหัวไทร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทรเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 

เกิดทัศนคติที่ดี 

 

 

4.4 เสรมิพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน

เพื่อตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสรมิใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการเฝาระวังการคอรรปัชัน่โดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอรรัปช่ัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที ่ของรัฐมีหนาที่รักษา

ผลประโยชนของสวนรวม หากใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัว

หรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำคอรรัปช่ันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ

บาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ

บาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของ

รัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 

 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรู ความเขาใจเรื ่องการ

คอรรัปช่ัน 

 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปช่ัน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวไทร 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ันและสามารถตรวจสอบ

การคอรรัปช่ันได 

 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ

คอรรัปช่ันในระดับเทศบาล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพนัธกรณีพบเหน็การทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 

จำเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวม



เปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนให

ทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันและมี     สวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่อำเภอหัวไทร 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 

 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณสี่แยกโรงเรียนบานหนาศาล 

 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 10,000 บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหัวไทร   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
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