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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า           
การพัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
กา รปกครอ ง  และกา รบริ ห า ร ร าชการ เป็ น อย่ า งม าก  กา ร แก้ ปั ญห ากา รทุ จ ริ ต จึ ง เ ป็ นสิ่ ง ส า คั ญ 
ที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ หรือ
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด  
การทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลไอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๑ – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ขึ้น 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม 
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
 1.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
  1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald 
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริต
เกิดข้ึนทั้ง 3 ด้าน คือ 
   1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจริตมีความกดดัน
หรือมีแรงจูงใจให้กระท าทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก 
    (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขาย ผลก าไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม่ได้
จะถูกลงโทษ มักเป็นความกดดันให้ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 
    (2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือนร้อนทางการเงิน
เฉพาะหน้าหรือจากอุปนิสัยส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย หรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น 
   1.2 มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต
โอกาสที่จะปกปิดการกระท า และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิด
เกิดจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะป้องกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล การควบคุมแบบป้องกัน  
เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรที่มีสาระส าคัญ การละเมิดหรือยกเว้น
การควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง  และระบบสารสนเทศ
ส าคัญ ส่วนการควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าให้สามารถ        
ท าความผิดได้โดยไร้ร่องรอย หรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือค้นพบได้ในเวลา 
เกิดจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และการกระทบยอดบัญชีส าคัญทุกเดือน เป็นต้น 
   1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น อ้าง
ด้ า น 
ความจ าเป็นเดือดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ  
ก็ท าหรืออ้างว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงินให้ก าไร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับ  
เงินปันผล และราคาหุ้นสูง หรืออ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 
 



-๒- 
 

 1.1.3 ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ ขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 1.1.4 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้   จาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า  
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน  
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  



-๓- 
 

ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น 
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ 
กฎหมายของบ้านเมือง 
1.๒ หลักการและเหตุผล           

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี 
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต       
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ          
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก 
และเป็นอันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ 
ประเทศ1 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน       ดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔      ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ       
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI)  
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ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อปท.ว่ากระท า 
การทุจริตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปี พบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต รวมทั้งสิ้น 24,791 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 
13,501 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

 
ล าดับ หน่วยงาน ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต/เรื่อง 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล 12,789 
2. เทศบาลต าบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางที่ 1 แสดงการกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต(2551-2560) 
ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช.  (ข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท.  
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต 
ใน อปท. ได้ดังนี้ 

 1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 

 ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ 
และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดท า และไม่จัดท าซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในส่วนเรื่องท่ีกลุ่ม อปท. ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น 

 1) อปท. ไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14  
 2) อปท. ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12  
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 3) อปท. ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13  
 4) อปท. ไม่มีการท าการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11  
 5) อปท. ไม่มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15  
 6) อปท. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี ร้อยละ 12  
 7) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6  
 8) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ     

จัดจ้างใน อปท. ร้อยละ 11.5  
 9) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน  

ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย 
 2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง    
ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

 ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์ 

 ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 

 ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน 
เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลัง  
ซึ่งเมื่อมีการกระท าอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจน  
การปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
  ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่ งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 

 ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง 
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ใน 
ต าแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทาง  
ให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้า 
รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้  
เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
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และส่วนหนึ่ง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็มี ความ
เสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.กับเทศบาลต าบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมี
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
สรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 

 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

 จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  

 ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการ 
ให้ประชาชนทราบ 

 ร้อยละ 8 ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกันร้อย
ละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชีมีจ านวนเท่าไร 

 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่
เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มีก าลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้ก็เป็นเพียงเป็นการ
สุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มี
อนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายใน
ของ อปท. มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแลและควบคุม 
คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับ
พบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงท าให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  
 จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 

โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง า หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่  
หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให้              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยาน 
เพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 
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 ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์  
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือ
คานอ านาจอิทธิพลได้ 
1.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ  ฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.๔ เป้าหมาย   

  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข         
แก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม          
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

1.๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน   
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์  
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
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 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๒ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 
  

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากร 

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 

๑. โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 
๒. โครงการรณรงคล์ด
ภาวะโลกร้อน 
๓. โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
๔. โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 
๕. โครงการบ าบัดน้ าเสยี
เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีใน
ชุมชน 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑. โครงการวิถีพุทธ 
๒. โครงการเกษตรชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. โครงการศึกษาดูงาน
ด้านเกษตรตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. กิจกรรมสร้างภูมคิุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “โตไปไม่
โกง” 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
- 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๑  กิจกรรม  ๙ โครงการ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปูองกัน
การ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑. กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริตสร้างความโปร่งใสของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝุายสภาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

- - - -  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑. โครงการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันอื่นที่เป็นกลางเพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้
บริการ 
๒. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ- 
จัดจ้าง 
๓. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
๔. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
๕. กิจกรรมการจัดท าแผน
และกระบวนการจดัหาพัสด ุ
๖. กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตั ิ

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
๒. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
๓. มาตรการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 



-๙- 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๔ การเชิดชู

เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

- - - - -  

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑. กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๓. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๒ รวม ๕ มาตรการ  ๔ กิจกรรม  
๒ โครงการ  

  ๒๐,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๒. กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ ของเทศบาล
ต าบลสวนผึ้งระบบเสียงไร้
สายและช่องทางอื่น 
๒. โครงการจัดท าวารสาร
เกี่ยวกับเทศบาล 
๓. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลสวนผึ้งให้มี
ประสิทธิภาพ 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๑. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
๒. กิจกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์
๓. มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔. มาตรการการรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ
ภารกิจ
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๓.๓ การ

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑. โครงการสนับสนุนการ
ประชุมประชาคมในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. มาตรการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง 
๓. มาตรการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๔ มาตรการ  ๓ กิจกรรม  
๓ โครงการ 

๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสรมิสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 

๑. กิจกรรมการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในประจ าป ี
๒. การจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ  

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

 ๔.๒ การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

๑. กิจกรรมการจัดหา
ตัวแทนชุมชนเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
๒. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๓ การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

๑. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒. กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๔.๔ เสรมิพลัง

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๑. มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
๒. มาตรการการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริต 
๓. กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มาตรการ ๕ กิจกรรม 
๑  โครงการ  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
๒. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลสวนผึ้งในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ และเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๑๕- 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  พนักงาน เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในเขต
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทาง ตรอก ซอย และ
ทัศนียภาพในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไป
มา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ถนนหนทางในเขตเทศบาลดูสะอาดเป็นระเบียบเรียนร้อยสวยงาม 
๒. เพ่ือให้เขตเทศบาลมีแหล่งภูมิทัศน์ที่ดีเป็นเมืองน่าอยู่ 
๓. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรผู้ใช้แรงงานที่ว่างงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ด าเนินการท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง โดยการเก็บกวาดขยะที่

ตกค้างและตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณข้างทางให้ดู สะอาด เรียบร้อย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

เป็นโครงการลักษณะ (ต่อเนื่อง) จ้างเหมาแรงงานราษฎรกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ว่างงาน เพื่อ
ปฏิบัติงานท าความสะอาดถนนหนทางในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกราษฎรผู้ใช้แรงงานที่ว่างงาน 
๓. ด าเนินการจ้างแรงงานราษฎรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๓๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ถนนหนทางในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
๒. หลักการและเหตุผล 

สภาวะโลกร้อนก าลังเป็นปัญหาที่ส าคัญของโลกท่ีทุกประเทศ ต่างก็เร่งระดมวิธีการแก้ไขปัญหา
ส าคัญปัญหานี้ ในระดับสากลมีมติร่วมกันที่จะลดสภาวะโลกร้อนให้ส าเร็จโดยเร็ว มิฉะนั้นโลกจะประสบปัญหา
ภัยน้ าท่วม ปัญหาภัยภิบัติต่างๆ และปัญหาโรคอุบัติการณ์ใหม่ๆ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นสุขของ
มวลมนุษย์ชาติทั้งปวง แต่การแก้ปัญหาเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน มิใช่เรื่องง่ายนักเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของการประกอบธุรกิจ การด ารงชีวิตประจ าวัน และความสนใจต่อปัญหาส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามนานา
ประเทศก็มิได้ละเลยต่อปัญหานี้ ดังจะเห็นได้จากนโยบายของแต่ละประเทศที่ก าหนดมาตรการอย่างจริงจังต่อ
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน 

ประเด็นส าคัญหนึ่งของสภาวะโลกร้อนที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามด าเนินการอย่าง
จริงจัง ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมน้อย การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยปัญหาการแก้ไขสภาวะโลกร้อนก็ยิ่งยุ่งยากมากข้ึน แต่การที่จะท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมได้นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่ง ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพลดความรุนแรงและ
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. ปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน  
๒. สร้างกระแสสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน  
๓. แก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีมีผลมาจากสภาวะโลกร้อน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือ และสถานที่ในการจัดอบรม 
๓. ประสานชุมชนจัดหาแกนน าหมู่บ้าน 
๔.  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่แกนน า 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๑๘- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. สามารถลดสภาวะโลกร้อนในครอบครัวแกนน าในชุมชนได้ตามเปูาหมาย 
๒. ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขสภาวะโลกร้อน 
๓. สามารถด าเนินงานลดภาวะโลกร้อนได้อย่างต่อเนื่อง 
๔. ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญมีแนวโน้มลดลง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปุาไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้มีความ ต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายปุาอย่างรุนแรง ท าให้พ้ืนที่
ปุาไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการ ขาดแคลน
ไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่นานาประเทศตระหนักและมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องฟ้ืนฟู ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรปุาไม้ให้กลับคืนมาดังเดิม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และ 
ประชาชนทั่วไป ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน 
ในกิจกรรมการปลูกปุาของกรมปุาไม้  

๒.  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การ
จัดการพ้ืนที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓  เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ  

๔.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน เยาวชน นักเรียน และหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๓๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฟ้ืนฟูปุาร่วมกับกรมปุาไม้  

๒.  ประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาปุา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และลดภาวะวิกฤติ
ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  



-๒๐- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้ปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
เทศบาลใช้อยู่ก าลังจะเต็ม ที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือรองรับขยะจากการ
คัดแยกจากต้น ทางและเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะ แต่เนื่องจากกิจกรรมที่ผ่านมาดังกล่าวการเก็บรวบรวมขยะรี
ไซเคิลได้ปริมาณน้อย เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
(การคัด แยกขยะก่อนทิ้ง)อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย แบบบูรณาการ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการให้ประชาชนบริหารจัดการ ขยะ
ในครัวเรือน และรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและมีการแยกขยะก่อนทิ้ง  

๒. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมแรงจูงในให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการเพ่ิมมูลค่า 
ขยะหรือดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก  

๓. เพ่ือจัดท าสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง  
๔. ส่งเสริมเพ่ือให้เครือข่ายธนาคารขยะทราบถึงแนวทางและรูปแบบการรณรงค์บริหาร จัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๕. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการลดปริมาณขยะลง เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่มีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ 

โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง  
๒. ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือ ท าลาย

น้อยลง จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ และใช้เงินจ้างเหมาในการ ก าจัดและ
ท าลายขยะน้อยลง งบประมาณเหลือน าไปพัฒนางานด้านอื่นได้  

๓. ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า(Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 4 
๔. ประหยัดพลังงานและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ขยะน้อยลง สะอาดขึ้น มีความปลอดภัยต่อ 

สุขภาพมากข้ึน ซึ่งผลประโยชน์ที่กล่าวมานี้ก็เป็นผลประโยชน์ของทุกคนในท้องถิ่นร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการบ าบัดน้ าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบ าบัดน้ าเสียที่หลายคนอาจยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม 
หากพูดให้เข้าใจง่าย วิธีการบ าบัดน้ าเสีย คือการน าน้ าเสียชนิดต่างๆ เข้าสู่กรรมวิธีก าจัดสารปนเปื้อนออกไป
จากน้ าเสีย และผ่านการฆ่าเชื้อโรคในข้ันตอนสุดท้ายก่อนที่สามารถน าน้ าเสียนั้นไปปล่อยสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ อาทิ แม่น้ าล าคลอง ทะเล หรือมหาสมุทร ดังนั้นวิธีการบ าบัดน้ าเสียจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดการ
เกิดมลภาวะทางน้ าที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ าก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้ า  

๒. เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียในชุมชน 
                 ๓. เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการน้ าเสียในท้องถิ่นหรือชุมชน 

๔. เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ าเสีย น าไปสู่การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าได้อย่างเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการบ าบัดน้ าเสีย  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๑๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบ าบัดน้ าเสียและแหล่งขยะของ
ชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการวิถีพุทธ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก
ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจใน
คุณค่า  และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคน
ดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข     
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
๒.  เพ่ือพัฒนานักเรียน เรื่อง  การกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น 
๓.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ประสานความร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและกลุ่ม

สาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๑๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก  
๒. นักเรียนมีจิตใจใฝุธรรมะ  

                   ๓. นกัเรียนมีคณุธรรม  และจริยธรรม  ในตนเอง 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ผ่านการพิสูจน์มานานและสร้างผลส าเร็จอย่างมากมาย โดยมีผู้
น้อมน ามาทดลองปฏิบัติจนประสบความส าเร็จและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าไม่ใช่เพียงการสร้างความพออยู่พอกิน
เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาความยากจน
ของรัฐบาลคือ ปัญญา บวก เงินเมื่อชาวบ้านมีปัญญา รัฐก็จะมอบเงินให้มาช่วยแก้ปัญหาแบบยั่งยืน แนวทาง
ให้ยึดหลักพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้นคือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ เมื่อ
ชุมชนพ่ึงตนเองได้แล้ว ก็หมายถึงว่าได้พ้นจากความยากจนแล้ว จากนั้นก็จะสามารถก้าวต่อไปในระดับที่
ก้าวหน้าได้ โดยน าผลผลิตที่เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดเป็นการต่อยอด สร้างร้ายได้เพ่ิมเติม ชุมชนอาจรวมกลุ่ม
มาด าเนินการ เป็นธุรกิจโอท็อป หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

๒.  เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ พลังงานทดแทนการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

๔.  ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพ้ืนที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร
เครือข่ายที่อยู่นอกพ้ืนที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิด 
พฤติกรรม และรูปแบบในการท ามาหากินการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชนเกษตรกรด้วยการเน้นการพ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับภูมินิเวศและภูมิปัญญาใน
แต่ละ ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 



-๒๕- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เกษตรกร ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการ

ท ามาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง  
๒. เกษตรกร ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัว  เพ่ิม

ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการอบรมเน้นการลด 
ละ เลิกการใช้ สารเคมี 

๓. บรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดปัญหาการเคลื่อนย้าย 
แรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอ่ืน  

๔.  สร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ผ่านการพิสูจน์มานานและสร้างผลส าเร็จอย่างมากมาย โดยมีผู้
น้อมน ามาทดลองปฏิบัติจนประสบความส าเร็จและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าไม่ใช่เพียงการสร้างความพออยู่พอกิน
เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาความยากจน
ของรัฐบาลคือ ปัญญา บวก เงินเมื่อชาวบ้านมีปัญญา รัฐก็จะมอบเงินให้มาช่วยแก้ปัญหาแบบยั่งยืน แนวทาง
ให้ยึดหลักพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้นคือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ เมื่อ
ชุมชนพ่ึงตนเองได้แล้ว ก็หมายถึงว่าได้พ้นจากความยากจนแล้ว จากนั้นก็จะสามารถก้าวต่อไปในระดับที่
ก้าวหน้าได้ โดยน าผลผลิตที่เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดเป็นการต่อยอด สร้างร้ายได้เพ่ิมเติม ชุมชนอาจรวมกลุ่ม
มาด าเนินการ เป็นธุรกิจโอท็อป หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติท่ีดี น าความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อไป  

๓. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย           
ไม่ฟูุงเฟูอ ทะเยอทะยาน ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 
                          - ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม  ติดต่อประสานงานวิทยากร และสถานที่ศึกษาดูงาน  
                          - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
                          - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
                          - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๕๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๒๗- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน

การปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจสามารถด ารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจสามารถน าองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง        
๓. เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง  และประชาชนมีพออยู่พอ

กิน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน “โตไปไม่โกง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

เทศบาลต าบลสวนผึ้งพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน  “โตไปไม่โกง” 
ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึก
ให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  

๓.๒  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ  

๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสอดแทรกกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
“โตไปไม่โกง” ในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 



-๒๙- 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม  
๔. บรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดปัญหาการเคลื่อนย้าย 

แรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอ่ืน  
๕. สร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝุายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝุายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

๒. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต

ของบุคลากร  
๒  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   

 



-๓๑- 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันอ่ืนที่เป็นกลางเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้งมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจ าเป็นต้องมีโครงการดังกล่าวขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  

๒.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  

๓.  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๔.  เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑  ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 



-๓๒- 
 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐. บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล  
๒. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ  :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด  ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้งที่

ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
 



-๓๔- 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
๒.  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
๓.  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๓๕- 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  
๓. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล  
๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้

คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

๒. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
 
 



-๓๖- 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
๒. บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
๓. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  

๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  

๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



-๓๘- 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
๒. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท าแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
๔. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๕. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
๖. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ  
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๔๐- 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๒   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลังจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง 

 ๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคากรฝุายบัญชี กองคลัง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

จดัท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  

๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓   มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลสวนผึ้งจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลสวนผึ้งให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๓. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
๔. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานใน
ภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๒. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
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๓.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร 
ทราบ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 

๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๔. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลสวนผึ้งเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี

ความศรัทธา 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓   มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ  ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้  
๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๖๗  
๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

๒. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
๓. ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
๔. ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
๕. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
๖. จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
๗. จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
๘. จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
๙. การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
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๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับ บริการ  
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๖- 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓   มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้อง
มีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ  

๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ที่ได้รับ

มอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



-๔๗- 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่  ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, 
อ าเภอ) การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง
ไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๔๘- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เทศบาลต าบลสวนผึ้งมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 
๒. เทศบาลต าบลสวนผึ้งมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๔๙- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๕   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลสวนผึ้งจึงได้มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 



-๕๐- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลสวนผึ้งจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๑- 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๕   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าเทศบาลต าบลสวนผึ้งขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
๒. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 

ต าบลสวนผึ้งให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

๓. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 



-๕๒- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๓- 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้งระบบเสียงไร้
สายและช่องทางอ่ืนๆ  
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลxxx  
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลxxxร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่  
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด

แถลงข่าว  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 



-๕๔- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๕- 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าวารสารเกี่ยวกับเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดท าวารสารเกี่ยวกับเทศบาลต าบลสวนผึ้งเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
สวนผึ้ง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

  
 
 
 
 



-๕๖- 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสวนผึ้งให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ 
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลสวนผึ้งจึงได้ให้
มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลสวนผึ้งให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลสวนผึ้ง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดู
ได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ต าบลสวนผึ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

๔. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
๕. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  



-๕๗- 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๘- 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๒   การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการเทศบาลพบประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก จึงได้จัดท า โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนและให้บริการใน
ด้านต่างๆ  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรี
แก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล 
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ให้บริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ปีละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 



-๕๙- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้

รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้งอย่างทั่วถึง  
๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๐- 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๒   การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือ
ไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งด่วน  
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 



-๖๑- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕  วัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๒- 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๒   การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. หลักการและเหตุผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

๒. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
๓. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
๔. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕  วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 



-๖๓- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๑. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๔- 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๒   การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่ องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ  
๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันท าการ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๕- 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงได้จัดท า
โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน  
๓. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
๔. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
๕. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
๖. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๔ ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑.  เสนอขออนุมัติโครงการ  
๒.  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
๓.  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
๔.  จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง หลังจากคณะกรรมการเห็นชอบร่างแผนฯ  
๕   ประกาศใช้แผนฯ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ปีละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
 



-๖๖- 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๗- 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลสวนผึ้งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลสวนผึ้งให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลสวนผึ้งก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งแทนกรรมการฯ ที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งเพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลสวนผึ้งเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ 



-๖๘- 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี เทศบาลต าบลสวนผึ้งได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลสวนผึ้งอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไก
ภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตได้ท า
หน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนประชาคมทั้ง ๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลสวนผึ้ง
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลสวนผึ้งในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  

๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง  

๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 



-๖๙- 
 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑   มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ฎหมายก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและ 

เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 

สวนผึ้ง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี  

๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสวนผึ้งแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาล
ต าบลสวนผึ้งทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล  

๓. จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

๔. ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งมอบหมาย 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  



-๗๐- 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๑- 
 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑   มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
๑. ชื่อโครงการ  :  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล
สวนผึ้งเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า  อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
๕. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

 



-๗๒- 
 

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  

๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น  

๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด  
๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๓- 
 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒   การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาตัวแทนชุมชนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลสวนผึ้ง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจาก การปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

๒. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



-๗๔- 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๕- 
 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒   การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้งภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 



-๗๖- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
๓.  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๗- 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓   การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระท าผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  

 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

  
 



-๗๘- 
 
๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ

การอบรม  
๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ปีละ ๕,๐๐๐. บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
 ๓. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๔. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๙- 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓   การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน  

๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น  
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เพ่ือร่วมตดิตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่   
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  
๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  



-๘๐- 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๑- 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔   เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ 
การคอร์รัปชันได้  

๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับเทศบาล 

 
 
 
 



-๘๒- 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔   เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลสวนผึ้งมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลสวนผึ้งในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการ

ทุจริต  
๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง

เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๖. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
สวนผึ้งในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต  

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 



-๘๓- 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๔- 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔   เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพลเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
๖. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ปีละ  ๑๐,๐๐๐.- บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
๒. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


