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มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
2. หลักการและเหตผุล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุก
ภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุด
นั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวม
ตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวาง
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแลว 
แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคาํนึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลตาจง  จึงจัดทํา 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรยีมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานกัปลัด เทศบาลตําบลตาจง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางม ีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต   
2. หลักการและเหตผุล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ ปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลสําโรงใหม  จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกล จากการทุจริต และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ขอบังคับ 
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอ
ผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติบานเมืองตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได อยางถูกตอง  
  2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน 
ตอผูมา ขอรับบรกิารและตอผูบังคับบัญชาใหดีย่ิงขึ้น 
  2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
ใหแก บุคลากรของเทศบาล  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
  6.1 ติดตอประสาน  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
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  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและ
เกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประเมินผลโครงการฯ   
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง  
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  10.1 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
  10.2 บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 
อยางแทจริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ 
ทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ 
                   พนักงานจาง   
2. หลักการและเหตผุล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลตําบลตาจง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้ง
ตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ จึงไดมี
การจัดทําโครงพัณนาคุณธรรม  จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแก ประชาชน  
  3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 
4. เปาหมาย ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลตาจง      
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูก
และปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
7. ระยะเวลา การดาํเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลตําบลตาจง  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาตากวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลตาจง  เกิดจิตสํานึกที่ดี
ในการตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 1. ชื่อโครงการ :มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลตาจง”   
2. หลักการและเหตผุล  
  ตามที่เทศบาลตําบลตาจง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลตาจง พ.ศ. 25๕๑ โดย
กําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหง
การกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึด
มั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี 
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน 
ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได
กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณกีารเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชน
ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชน
สวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบล
ตาจง  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให
เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบลตาจง  ไดจัดทํา 
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลตาจง” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลตาจง  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลตาจง  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจรยิธรรมของเทศบาลตําบลตาจง  เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลตาจง   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตผุล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุง
สูการเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ 
ขางตน เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝาย ประจํา ลกูจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก  
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  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
1.1.3 สรางจิตสาํนกึและความตระหนกัทีจ่ะไมกระทาํการอันเปนการขัดกนัแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทบัซอน 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
ตาจง   
2. หลักการและเหตผุล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคาํนึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” 
หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมี
หลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัว
เงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความ
เขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในเทศบาลตําบลตาจง  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหความรูความเขาใจแกพนักงาน พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการ   

3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตาจง  มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลตาจง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
1.2 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.2 สรางจติสาํนกึและความตระหนกัในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ :ปลูกตนไม  
2. หลักการและเหตผุล/ความเปนมา  

เนื่องดวย ปจจุบันโลก กําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทําใหอุณหภูมิโลก

สูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ

มนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมี

หิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงได

รวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโระดับ

ประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนทั้ง

แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุล

การใชพื้นท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเปน

การแกไขปญหาภาวะโลกเทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สี

เขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลสําโรงใหม เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน

สรางเมืองนาอยู สวยงาม และรวมถวายเปนราชสักการะแดองสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังกลาว

ดังนั้น กองสาธาระสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของ

ประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตเทศบาลตําบลตาจง เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่ม

คณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพื่อรวมถวายเปนราชสักการะแดองสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ในพื้นท่ีตําบลตาจง 

๓. เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก ใหกับผูรวมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม 

          ๔. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแก 

 4. เปาหมาย  
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  ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  

  5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  1.ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ ประชาชน

ในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 

๒.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียมสถานที่ 

เพื่อปลูกตนไม 

๓.จัดซื้อกลาไม พนัธุไม เพื่อใชในโครงการฯ 

๔.ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนในทองถ่ิน 

6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ        

๑. ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ทําใหเพิ่มพื้นท่ีปาไมและสิง่แวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

๓. ทําใหประชาชนมีจิตสาํนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔. ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นใน

ชุมชน 

1.2.3 สรางจติสาํนกึและความตระหนกัในการปฏิบตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
1. ชื่อโครงการ : ฝกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพ 
2. หลักการและเหตผุล/ความเปนมา  

 การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน   กอใหเกิดรายได   และ แกปญหาการวางงาของ 
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เขมแข็งและพึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการพึ่งพา
อาศยักันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชน    สามารถนําสินคามาจําหนายหรือแลกเปลี่ยนกัน
จะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับการอุดหนุนรานคา
ในชุมชน   สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย ใชของไทย ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
จะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจราก
หญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไมมี
อาชีพ ใหมีรายไดเสริมสามารถครองตนเองใหอยูได   สนับสนุนกลุมอาชีพที่มีอยูใหไดรับการตอยอดเพื่อความ
เจริญเติบโตสามารถเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาค
ประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

จากสถานการณปจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซอนขึ้นอยางตอเนื่องจาก
สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกไมวาจะเปนปจจัยจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผแนวความคิดเรื่องการดาํรงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการ
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ถูกบีบรัดทางสังคมในแตละบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดผลกระทบตอแมบานและสตรี  เนื่องจากแมบาน
และสตรียังขาดประสบการณในการดํารงชีวิตที่จะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  
และคานยิมตางๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกที่ไมเหมาะสมตอสังคม
สวนรวม  ดังนั้นเพื่อที่จะชวยปองกันและแกไขปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นได  แมบานและสตรีจึงควรที่จะไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  เพื่อที่จะชวยในการสนับสนุนการสรางโอกาสและสรางภูมิคุมกันในการดําเนิน
ชีวิตตอไป 

ดังนั้นกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลตาจง ไดตระหนักถึงการสงเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การคุมครองดูแลพิทักษสิทธิประโยชนของแมบานและสตรีและประชาชนที่สนใจใหมีโอกาสเขาถึง
บริการทางสังคม  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน   โดยการเสริมสราง
ทักษะดานอาชีพใหแกกลุมแมบานและกลุมสตรีและประชาชนที่สนใจข้ึน  เพื่อเปนแนวทางหน่ึงที่สนับสนุนใหมี
การฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม  เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีคุณคา  สรางความรักความ
สามัคคี  ลดคาใชจายภายในครอบครัว เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุมอาชีพในเทศบาล
ตําบลตาจงใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตอไป 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิม 
          ๒. เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางรายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
๔. เพื่อสรางโอกาสและทางเลอืกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือน 

4. เปาหมาย  
       ประชาชนทั่วไป / กลุมอาชีพ    
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
      เทศบาลตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  

6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
      ๑.  ประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย 

ในครัวเรือน    

      ๒.  ประชาชนที่สนใจไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครวั 

      ๓.  ประชาชนพึ่งตนเอง และดําเนินชวีิตบนพื้นฐานแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๔.  ประชาชนที่สนใจมีอาชพีเสริม และสามารถสรางรายไดเสริมใหกับตนเองและชุมชน  พรอมท้ัง 

ยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

1.3 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

๑. หลักการและเหตุผล        
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       เทศบาลตําบลตาจง  ไดตระหนักถึงหนาที่และความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ทุกๆดาน  ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับวิกฤติปญหาตางๆทางสังคมมากมาย  ไมวาจะ

เปนหายาเสพติด  ปญหาทางเศรษฐกิจ  ปญหาความเสื่อมโทรมทางสังคม  จึงไดจัดโครงการสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนขึ้น  เพื่อเปนการอบรมและกลอมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชน  ที่จะเปนกําลังและอนาคตของ

ชาติ  ใหเปนผูมีแนวคิดและหลักในการดําเนินชีวิตตอไป  และเพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญของการ

เพิ่มพูนความรูอยูเสมอๆ  สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน 

 

๒. วัตถุประสงค 

     ๑.  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด  และอบายมุขตางๆ 

          ๒.  เพื่อกลอมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีแนวคิดและหลักในการดําเนินชีวิตตอไป 

          ๓.  เพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอๆ 

          ๔.  เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวใหเขารับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน 

๓.  เปาหมาย 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลตาจง 

๔.  วิธีดําเนนิการ 

๑.  ประชุมฝายบริหาร พนักงานและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

๒.  ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๓.  ดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ 

๔.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุของทางราชการ 

๕.  ดําเนินตามโครงการ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๕.  ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   

6. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 50,๐๐๐ บาท 
7. ผูรับผิดชอบ งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลตาตง 
8.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑.  เดก็และเยาวชนหางไกลยาเสพติด  และอบายมุขตางๆ 

                 ๒.  เด็กและเยาวชนมีแนวคิดและหลักในการดําเนินชีวิตตอไป 

                    ๓.  เด็กและเยาวชนเปนความสาํคญัของการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอๆ 

                    ๔.  เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตผุล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี สวนการ กํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง 
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
เรื่องที่มีคาํครหา ท่ีไดสรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน 
ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ัน
ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และ
หากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได 
เชนเดยีวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวย
ราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลู
นอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มี
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ความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให
ครอบคลุมพื้นท่ี ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบรหิาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     
อยางนอย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร มีการประกาศเจตจํานง
การตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงต้ัง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบคุคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  
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2. หลักการและเหตผุล  
   พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลตาจง  เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่
เปนรปูธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่
เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตอง
กอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
   3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน
บุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
ไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล   
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑการบรหิารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนนิการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลตาจง 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
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   10.1 ผลผลิต  
    – มีมาตรการดําเนินงานดานบรหิารงานบุคคลของเทศบาล  
   - เจาหนาที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ  
   - ลดขอรองเรยีนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล  
  และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตผุล  
    เทศบาลตําบลตาจง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่
เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให
เทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่
ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง
นายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรอืการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อ่ืน  ตามที่
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มีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลตาจง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคาํสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลตาจง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 
ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน”        
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน
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การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหม  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี  แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เอง
จึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงนิเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบลตาจง   
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล
ตําบลตาจง  โดยแตงต้ังปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และ
ขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลตาจง  โดย
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลตาจง  ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล
ตําบลตาจง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรกึษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลตาจง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลตาจง   
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลตาจง  พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ เทศบาลตําบลตาจง  เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”  
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2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดยีวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนงัสือสั่งการที่เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตอง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลตาจง  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ี เก่ียวของ  
   3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง  
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เก่ียวของ  
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี
การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพิ่มเตมิและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
   3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
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   3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง  เทศบาลตําบลตาจง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบรหิารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ”   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ถึงความเกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากเทศบาลตําบลตาจง  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่
ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ–จัดจาง 
เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของ เทศบาล  
   3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
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(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสอื ระบบกระจาย
เสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจงและชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมขอมลูกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
    10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการ
รองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 
 
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลตาจง  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตาจง  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการ
ใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่ 
เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเร่ือง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน 
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และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลหนองสรวง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น 
(ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, 
ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทา
สาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, 
ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรฐับาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลตาจง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ (ดานถนน ทางเดนิ และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานน้ําเพื่อ
การบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการ
สงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสด/ุคาใชสอยฯ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
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   10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
    ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลตาจง  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่น
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวน
ราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรบัการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค
กิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการ
ใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลตาจง  จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการ
ใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกัน
หรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยาง
มีความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการ
ออนไลน เปนตน  
   6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
   6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก 
จัดใหมีกลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  
    6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ํา
สําหรับผูพิการ  
   6.5 จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองชางเทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
2.3 มาตรการการใชดลุยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
2.3.1 มีการจัดทาํแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาการดาํเนินการเกี่ยวกับการบรกิารประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวของในแตละขัน้ตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตผุล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น จัดทาํหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมกีารประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่อง
ทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา
กวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสาํคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคดิเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลตาจง  ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลตําบลตาจง   
   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตาจง   
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด
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ที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบรหิารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ เจาหนาที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมคีวามกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลตาจงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชน
มีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
2. หลักการและเหตผุล  
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการ
ของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน เทศบาลตําบล
หนองสรวง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตอง
เปนไปเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบรกิารจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรงุและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลตาจง  ใหกับประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเรว็และถูกตอง  
   3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได  
   3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
   3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตาจง และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลตาจง  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลตาจง 
 
   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนนิการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรงุแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรงุปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคดิเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการ
แกประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวัน 
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนํา
จุดบกพรองในการจัดทํา โครงการมาปรับปรงุแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน เทศบาลตําบลตาจง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได  
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   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคาํนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
2. หลักการและเหตผุล  
   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพื่อเปนการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ 
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลตาจง  ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  
   คณะผูบริหารเทศบาลตําบลตาจง  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบรหิาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนนิการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคาํสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลตาจง  ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหนา
สวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  



๔๗ 

 

 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   การบริหารราชการ การดําเนนิงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บรกิารสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี   
2. หลักการและเหตผุล  
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของนายกเทศมนตรีไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่
ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิด
ชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดขึ้น ได ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรเีสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
2. หลักการและเหตผุล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจา พนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 
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ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต เกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช
อํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทํา
ใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เปนไปอยาง รอบคอบ  
   3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ใหกับรอง นายกเทศมนตรี  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลตาจง มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนผูปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ  
2. หลักการและเหตผุล  
   เทศบาลตําบลตาจง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่
เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบรหิาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
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บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพื่อใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่
ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง
นายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่
มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4. เปาหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคาํสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  
   10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี  
    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหง
การทุจริต 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ   
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสตัย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชเูกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ   
2. หลักการและเหตผุล  
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําใหการมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดี
มีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลสําโรงใหม  จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู 
เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อ
ปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน  
   3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานกึและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดี
อันเปน กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
จํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นทีเ่ทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตําบลตาจง เว็บไซตเทศบาลตําบลตาจง 
สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลอืกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ   
2. หลักการและเหตผุล  
   ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีสวนรวมตามที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมี
ความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ
ในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ
บุคคลอ่ืนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู  
   3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแก
สาธารณชนตอไป  
   3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น  
4. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลตาจง 
5. สถานที่ดําเนินการ ประชาชนหมู 1-22 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้  
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    - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ดานอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
   6.4 ดําเนนิการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปน
แบบอยางกับประชาชน 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2. หลักการและเหตผุล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนแนวทางการ แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิต
เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม
ผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อ การ
บริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่นาสนใจ เนื่องจากเปน
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษ
ตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปน
การลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปน
การเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย เทศบาลตําบลสําโรงใหมไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดําเนนิชีวิตในครวัเรือนเปนลําดับแรก ประชาชนท่ีปฏิบัติ
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และ 
สามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่
มีการบริหาร จัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุนและสถานการณที่
เก่ียวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
3. วัตถุประสงค  
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   เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยาง 
 4. สถานที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลตาจง  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศนูยบรกิารฯ ประจําตําบลตาจง 
   5.2 ดําเนนิโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร  
   5.4 ประชาสัมพันธ 
   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ สํานักปลัดเทศบาลตําบลตาจง 
 
9. ตัวชี้วัด  
   9.1 ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรู โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ  
10. ผลลัพธ  
   10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจรติ  
2.5.1 ดําเนนิการใหมขีอตกลงระหวางบคุลากรในองคกรไดปฏบิตัิหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี   
1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”   
2. หลักการและเหตผุล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของตางๆ ท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่
หนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบล
สําโรงใหม  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเปนการพัฒนา
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วิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง”   
2. หลักการและเหตผุล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ 
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลตาจง 
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝาย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
   3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
 
 
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เทศบาลตําบลตาจง  ไดจัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี
กับปลัดรองปลัดหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็น
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีพ.ศ.2546และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0892.4/ว435 ลงวันท่ี11กุมภาพันธ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
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     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รบัผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนทีไ่ดรบั 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดเีลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่  
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  
2. หลักการและเหตผุล  
   เทศบาลตําบลตาจง  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสําโรงใหม  เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลตาจงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 
อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลตาจง  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในทําหนาที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและ
อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอ
ทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัย ฝายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัดเท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. 
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จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลตาจงเพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทจุริต  
   3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง 
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 เทศบาลตําบลตาจง  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต  
   10.2 เทศบาลตําบลตาจง  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตผุล  
   กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน
กิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น 
เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานกังานตรวจเงินแผนดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เทศบาลตําบลตาจง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลตาจง  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
 

 
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”   
2. หลักการและเหตผุล  
   ดวยเทศบาลตําบลตาจง  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น 
เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลตาจงขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลตาจง 
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  
   6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลตาจง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
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ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ของเทศบาลตําบลตาจงตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลตาจงโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ดาํเนนิการเกีย่วกับเรือ่งรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของ เทศบาลตําบลตาจงวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตผุล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ
เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตร ีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรฐับาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตาจง  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทํา
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน พนักงานจาง บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตําบลตาจง
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม  
4. เปาหมาย  

          พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจางของเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 



๖๐ 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมชิอบหรือไม  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการ รองเรยีนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสราง
ความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมลูที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน  
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤตมิชิอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาท่ี 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี  สวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลตาจงใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตผุล  
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย
ขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบล
ตาจง จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลตาจง สามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตน
อยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการ
รักษาประโยชนของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  
   3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลตาจง  จํานวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลตาจง 



๖๑ 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคบัที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสาํหรับใหบรกิารประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรปุผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลตาจง  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”   
2. หลักการและเหตผุล  
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการ
ทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความ
โปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลตาจง  ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตาจง  ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาล
ตําบลตาจง  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความ
โปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ 
ราชการและเรยีนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยาย
ผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค  



๖๒ 

 

 

 

   เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
ในการทํางานและมี ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูนําชุมชน พนักงานเจาหนาที่เทศบาล 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู  
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”   
2. หลักการและเหตผุล  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทํามาตรการ 
“เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลตาจงไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย  
   3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 
10 ประเภทข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นที่ ไดแก  
   - แผนพัฒนาทองถ่ิน  
   - งบประมาณรายจายประจําป  
   - แผนการดําเนนิงาน  
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   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   - ขอมูลรายรับและรายจาย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร    
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”   
2. หลักการและเหตผุล  
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน
การบริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วธิีดําเนินการ  
   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบัจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด
จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลตาจง  และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลตาจง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลตาจง”  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลสําโรงใหม  จึงไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย เพื่อให
การเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของ
หนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพร
ขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลตาจง  ไดงายและ
สะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรบัเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ไดแก  
   - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลตาจง 
   - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลตาจง  ตามชุมชน/หมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี  
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง  
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/ที่มขีอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   - รายงานทางไลน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีการจดทะเบียนพานิชยและจัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่ 
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใช
ในการดําเนินงานผานสื่อการ ประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุป
เพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปู
พื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาใน
การ เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอน
ที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใส และยุตธิรรม  
 
 
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธระยะเวลาการจัดเก็บภาษีใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network  
  2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อยางถูกตองและโปรงใส  
   3. เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
   4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน    
4. เปาหมาย  

4.1เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีการจดทะเบียนพานิชยและจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  ใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยางกวางขวาง  

   4.1 เพื่ออออกบริการการจัดเก็บภาษีการจดทะเบียนพานิชยและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ดําเนนิการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําแผนการออกปฏิบัติงาน  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
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- ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลตาจง           
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ 

เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนชมุชนแผนพัฒนาทองถิ่น   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลตาจง  ไดดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชนประจําปงบประมาณ25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลตาจง
ประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในป
ถัดไปเทศบาลตําบลตาจง จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาชุมชนประจําป ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  
   3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนาํชุมชน  
   3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  
   3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
   3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
   3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 22 ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลตาจง สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
   6.5 ดําเนนิการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  



๖๗ 

 

 

 

   6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน             
จํานวน 22 ชุมชน ระหวางเดือนมนีาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ 20,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
   2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
   3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล  
   4. ประชาชนไดแสดงความคดิเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขอ 
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลตาจง 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลตาจง  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดาน ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเรว็ และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่อง
และเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงมี
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลตาจง 
   3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เปาหมาย  
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผู
มีสวนไดเสียที่ เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ  
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   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 
น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลตาจง 
   6.2 ทางโทรศพัท  
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด   เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
9.1 มีสถิตจิํานวนเรื่องรองทกุข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม

ในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลตาจง 

   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรยีน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
    ศูนยบริการสาธารณสขุเทศบาลตําบลตาจง  เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการ
แกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดาน
การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มี
มาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดให
ประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนชองทางในการรบัเรื่องรองเรียน หรือรับความคดิเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรยีนจากประชาชน ไดแก  
   - กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณจุดใหบริการเทศบาลตําบลตาจง 
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   - ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลตาจง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการ
รับเรื่องรองเรียน   
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลตาจง  เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่ เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุ
เดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเหตุเดอืดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
   3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพื่อเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย  
   รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลตาจง 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ   
  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
   5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลตาจง 
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหาร
พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
    5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ไดแก  
   1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5)แบบคาํรอง 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลตาจง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
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   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็น
วาประชาชนไดมีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลตาจง 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข  
   9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรบัทราบ 
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การแตงต้ังเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ
ทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
รองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
   3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสรจ็แจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
   10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง               
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อใหเทศบาลตําบลตาจง
ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาล
ตําบลตาจง โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลตาจงและแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลตาจงใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลตาจง กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจงบางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจงแทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพื่อให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไข
เพิ่มเตมิฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   เทศบาลตําบลตาจง  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง  เพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลตาจงและรางแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลตาจง เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลตาจงความ ตองการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลตาจง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ 
ทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่
คอนขางใหมและมีจํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทํา
โครงการ ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป  ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบ
ไดเพื่อเผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ พัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
อีกทางหนึ่งดวย  
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4. เปาหมาย  
   ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานนั ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตาม
สัดสวนหมูบาน และตําบล  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่  
   5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลตาจ’ 
   5.5 ดําเนนิโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่เทศบาลตําบลตาจง  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตาํบลตาจง 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลตาจง  
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของ เทศบาลตําบลตาจง  ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง  
4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 22 หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลตาจง
อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลตาจง  ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลตาจง  ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ
ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการ
จาง ฯลฯ  
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   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลตาจง 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อ
นําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ 
ของเทศบาลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดจัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริม
ใหเทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของ ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลหนองสรวงและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลตาจง 
   3.3 เพื่อดาํเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลตาจง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
           คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง 
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลตาจง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บรหิารกิจการ บานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลตาจง  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับหมวด 5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลตาจงใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับ
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง 
บทบาทของประชาชน  
   2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลตาจง 

4. เปาหมาย เทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
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   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลตาจง  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการ บานเมืองที่ดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลตาจงหรือ โครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลตาจงมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคมุภายในใหผูกํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบล
ตาจง  เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลตาจง  เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
   3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
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   3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมท้ังการบริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ
งานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชาํระลดนอยลง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบล              
หนองสรวง  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
เปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลตาจง 
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   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลตาจงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบรหิารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทาํรายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงนิและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและ
สามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปน
ชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่ง
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อาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงาน
ที่กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ เทศบาลตําบลสําโรงใหม  
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลตาจงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซาซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
   3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบรหิารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  
   3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  
   เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลตาจง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  เทศบาลตําบลตาจง/ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หนวยงานรับผดิชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลตาจง 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรพัยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่วางไว  
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   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 

4.2 การสนบัสนนุใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่
สามารถดําเนินการได   
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ  แตงต้ัง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลตาจงเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
ความโปรงใสและเปน ธรรม  
   3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงต้ังการโอน ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลตาจงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
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   – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลตาจง 
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลตาจง 
   - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ
แตงต้ังประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลตาจง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลตําบลตาจง  รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง เทศบาลตําบลตาจง  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับที่เก่ียวของ อยางเครงครดั  
   - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง  
   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตของเทศบาลตําบลตาจง 
   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหนงเพื่อความโปรงใส  
   - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดาํเนินการอยางชัดเจน  
   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลตาจง จะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การทีเ่ทศบาลตําบลตาจง  ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เก่ียวของ อยางเครงครดั  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ
ใหบุคลากรทราบ  
   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงนิเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  
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   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม  
   - นายกเทศมนตรีตําบลตาจง  ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ยาย ขององคการ เทศบาลตําบลตาจง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอม
ทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
การทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
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และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลตาจงภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลตาจง  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมใน
การ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง  จึงไดรเิริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
เทศบาลตําบลตาจง 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการรับ จายเงนิของเทศบาลตําบลตาจง  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ  
   - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลตาจง  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลตาจง 
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลตาจงทาํ
ใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลตาจง 
 

 

 

 

 

 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลตาจง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
เทศบาลตําบลตาจง 
   3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลตาจง  ใหเกิด
การพัฒนาไดอยางคุมคา  
4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการ
แตงต้ังใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตเทศบาลตําบลตาจง  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
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เขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให
เจาหนาที่และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจ
การจางอยางละเอียดและถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสด ุกองคลัง เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลลัพธ  การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลตาจง  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตรวจการจาง  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 
จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ เง่ือนไขขอกําหนด
ที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ 
ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ 
อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาล
ปกครองได เทศบาลตําบลตาจง เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับ
ไดมีการเชิญ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผู ท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจาง
อยางถูกตอง สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ  
4. เปาหมาย คณะกรรมการตรวจการจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 บันทึกขออนุมัติตอผูบริหาร  
   6.2 จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมใหความรู  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จากหมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคาเดินทางไปราชการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลลัพธ คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวของ 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
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4.3.1 สงเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏบิัตหินาที่ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว  
1. ชื่อโครงการ  : อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแกผูนําชุมชน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
2. หลกัการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่เปนการวางรากฐานธรรมาภิบาล  เพื่อ
รองรับการปรับบทบาทภารกิจ และกลยุทธการบริหารจัดการภาครัฐใหมุงสูการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน  
สามารถวัดผลงานที่ชัดเจนการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาความรู การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังน้ัน  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนองคความรู การพัฒนา
ใหกับคณะผูบรหิาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และนําเอาองคความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

เทศบาลตําบลตาจง ตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหเกิดการ
เรียนรูความรักความสามัคคีในหมูคณะรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อสนองความตองการของ
ประชาชน และพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบ
รูและมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันในองคกร และนําความรูมาพัฒนา
องคกรใหมีความเขมแข็งพัฒนาที่ย่ังยืน และสอดรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทันสามารถนําไปเปนแนว
ปฏิบัติไดอยางย่ังยืน  ตอไป 
3.  วตัถปุระสงค 

๒.๑ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และพัฒนาความรู ใหแกบุคลากร ผูบริหาร พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางใหมีความรูความเขาใจกระบวนการบริหารงานตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคกรของตนใหดียิ่งข้ึน 

๒.๒ เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาล
ตําบลตาจง  ไดศึกษาและดูงานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลและยังเปนการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานอ่ืน 

๒.๓เพื่อใหเกิดความสามัคค ีและความสัมพันธอันดีระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน
ลูกจางประจาํ และพนักงานจางเทศบาลตาํบลตาจง 
4.เปาหมาย 

คณะผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํพนักงานจางเทศบาลตาํบลตาจง   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.๑.จัดประชุมคณะผูบริหารเทศบาลตําบล  สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการ
อบรมและทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที่ และสํารวจจํานวนผูเขารวมโครงการ 

6.๒.ศึกษารายละเอียด และสาํรวจเสนทาง  จัดหาวิทยากร 
6.๓.เสนอโครงการศึกษาดูงานตอนายกเทศมนตรตีําบลตาจง 
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6.๔ดําเนนิโครงการ/สรุปผลประเมิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จากหมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคาเดินทางไปราชการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลลพัธ 

10.๑  มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลตําบลตาจง มีความรูความเขาใจกระบวนการบริหารงานตางๆในองคกร
เพิ่มมากขึ้น   

10.๒  ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลตาจง สามารถนํา
ความรูท่ีไดจากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใชกับชีวิตประจําวันและนําความรูท่ีไดมาพัฒนาตําบล
ตอไป 

10.๓  ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลตาจง เกิดความ
สามัคค ีและความสัมพันธอันดีและนําความรูที่ไดนํามาพัฒนาตําบลใหเจรญิกาวหนา 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ
พรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให
การศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลตาจง  ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมี
ความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน เทศบาล
ตําบลตาจง  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาเทศบาลใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพ่ือเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความ 
เจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาเทศบาลใหมีความ
เขาใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาท่ี  

3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  

3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลตาจง  จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในเทศบาลตําบลตาจงและหนวยงานที่จัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลและ
หนวยงานภายนอกเพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา  



๘๗ 

 

 

 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อสงสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  

6.3 แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกเทศมนตรีตําบลตาจง 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรตีําบลตาจงทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จากหมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคาเดินทางไปราชการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลลัพธ 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  

10.2 สมาชิกสภาเทศบาลไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลจากหมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคา

เดินทางไปราชการ จํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บรหิาร  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญที่ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีตําบลตาจง จึงไดดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อ
กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยัง
เปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
   3.3 สมาชิกสภาเทศบาลเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เปาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตาจง จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีการดําเนินงาน  
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   6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลใชสําหรับการประชุม  
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลตาจง 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
 
 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้
มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสรมิสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดย
ใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวาง
ฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลตาจงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เก่ียวกับการมีสวนรวม
ในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ 
เพื่อเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน  
   3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน  

     4. เปาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตาจง จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1  แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตาจง  เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ตางๆ  
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   6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา
เทศบาลตําบลตาจง เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ผลลัพธ  การพัฒนาเทศบาลตําบลตาจง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี 

 
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             
การทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่ นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ท่ีไดรับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรทัธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค  
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชันได  
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   10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร
รัปชันในระดับเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสมัพันธกรณีพบเห็นการทุจริต   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
   ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปน
ที่ทุกภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขาย
ในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนใน
จังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลตาจง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
   6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
   6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท  
   6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
   6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนนิการปรับปรงุแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรยีน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จากรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 จํานวนเรื่องรองเรยีนเก่ียวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรงุแกไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  



๙๑ 

 

 

 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาลมีภารกิจหนาท่ีที่ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนน
ในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ
รัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุก
วงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลหนองสรวง มีภารกิจหนาที่ในการ
บริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีใน
ทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและ
รวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขาย
รวมกับเทศบาลตําบลตาจง  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น เทศบาลตําบลตาจง  พิจารณาแลวเห็นวา การมี
เครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
   2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการ
ทุจริต  
   3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
4. เปาหมาย  
   ภาครัฐภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลตาจง 
เขามามีสวนรวมในการเปนเครอืขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลตาจง 
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลตาจง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขาย
ดานการปองกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลตาจง 
   2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคยีง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
   3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
ตาจง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต  
   4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 



๙๒ 

 

 

 

   5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลตาจง กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินที่เขารวมเปนเครอืขาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลตาจง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
     1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
   3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลตาจง 


