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คำนำ 

 

ตามท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลอง  ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป ( พ.ศ. 2561 

– 2564 ) เปนแผนท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจางและ

สมาชิกสภาองคเทศบาล  ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ใหมีการประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการ

มีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  และใหมีการพัฒนา

ระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การ ใชอำนาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาล  ในการปฏิบัติ

ราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพื่อใช

เปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน นั้น    

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2563   ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบ

เวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  เปนส้ินสุด

ปงบประมาณ พ.ศ.2565   เพื่อประโยชนในการขับเคล่ือนแผนงานและใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยาย

กรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติ  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ของเทศบาลตำบล

เหนือคลอง  จึงไดขยายกรอบระยะเวลาส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565   

ท้ังนี้  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเหนือ

คลอง จะเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง  ในการขับเคล่ือนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต และ

เปนการกำกับดูแลองคกรท่ีดี ตอไป 
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สวนท่ี 1 

 

บทนำ 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเหนอืคลอง 

     การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ

บงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีอาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตใน

ระดับทองถ่ิน ไดแก การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมี

วัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

    ลักษณะการทุจริตในสวนของเทศบาลตำบลเหนอืคลอง จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

     1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลย 

     2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

     3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

     4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

     5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

     6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

     7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ินสาเหตุและ

ปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตของเทศบาลตำบลเหนือคลอง สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี ้

      7.1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับ

ใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็งกฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาส

หนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

      7.2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

ทำใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งข้ึน 



2 
 

 
 

      7.3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอน

ข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก

การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี ้

      7.4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่อง

ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนเจาหนาท่ีเพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงาน

โครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

      7.5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำให

เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

  

2. หลักการและเหตุผล 

        ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลำดับตน ๆ ท่ี

ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ

เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอื้อ

ตอการทุจริตคอรรัปช่ันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล

สะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ

ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน

(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพื่อ

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 –

2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก 

และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ

ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ได_ลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนให

เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปช่ันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยได

แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใต

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 

พ.ศ.2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศ

ไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัย

ทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัย

หนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
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พวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวา

การทุจริตคอรรัปช่ันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือกลาวได

วาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือ

ของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยาง

เต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 

3เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม

มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกยีรติภูมิ

ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 

มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรร

มาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ี

ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

          ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

         ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

         ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

         ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

         ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

        ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 -2564)และขยายเพิ่มเติมถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดตระหนักและ

ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงได

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

        1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

        2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝาย

บริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลเหนือคลองรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

        3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเหนือคลองเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) 
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       4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

        5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล 

เหนือคลอง 

4. เปาหมาย 

         1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลเหนือคลอง รวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

         2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ 

         3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

         4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเหนือ

คลองท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

         5) เทศบาลตำบลเหนือคลองมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

          1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลเหนือคลอง

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

          2) เทศบาลตำบลเหนือคลองสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 

         3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน

ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง

การทุจริต 

         4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
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         5) เทศบาลตำบลเหนือคลองมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน

การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 

ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขาย

ในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนท่ี 2 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
1. มิติการสราง 
สังคมท่ีไมทน  
ตอการทุจริต๒ 

1.1 การสรางจิตสำ น ึ ก  
และความตระหนักแก  
บุคลากรท้ังขาราชการ  
ก า ร เ ม ื อ ง ฝ า ย บ ร ิ ห า ร  
ขาราชการการเมืองฝาย 
สภาทองถ่ิน และฝ าย 
ป ร ะ จำของเทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏบิัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

1. โครงการฝ�กอบรมเพิ่มพูนสมรรถภาพ 
    และแสวงหาความเป�นเลิศในการทำงาน 
    การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง  
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

2. โครงการอบรมคุณธรรมฝายสภาทองถ่ิน 
    และฝายประจำของจริยธรรมในการ  
    ตอตานการทุจริตแกผูบริหารสมาชิกสภา  
    และพนักงานของเทศบาลตำบลเหนือ   
    คลอง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

๓. กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน - - - -  

1.1.2 สรางจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน 
การตอตานการทุจริต” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
1. มิติการสราง 
สังคมท่ีไมทน  
ตอการทุจริต 

 1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

1 . มาตรการ “จัดทำคูมือการปองกัน   
     ผลประโยชนทับซอน” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

1.2 การสรางจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแกประชาชน 
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1. โครงการ “เสริมสรางความ  
   ซื่อสัตย สุจริตและปลูกฝง  
   ทัศนคติ วัฒนธรรมในการ  
   ตอตานการทุจริต”  

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
   การจัดเก็บภาษี  

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
1. มิติการสราง 

สังคมท่ีไมทน  

ตอการทุจริต 

       1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสรางอาชีพ สรางรายได  
    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

1.3 การสรางจิตสำนึกและ 
ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก แ ก  เ ด ็ ก แ ล ะ  
เยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

1. โครงการสายใยรักสัมพนัธครอบครัว 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1 .กิจกรรมการประกวดคำขวัญตอตาน  
     การทุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

๑. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให  
    เด็กและเยาวชน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

มิติท่ี 1 รวม ๒ มาตรการ ๒ กิจกรรม ๗ โครงการ ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 1๒0,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิ ติ ท่ี 2  ก  า  ร 
บริหารราชการ 
เพื่อปองกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการตอตานการ 
ทุจริตของผูบริหาร 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตาน 
    การทุจริตของนายกเทศมนตรีตำบล 
    เหนือคลอง 

- - - -  

2.2 มาตรการสรางความ  
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อน 
ตำแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

1.  มาตรการสรางความโปรงใสในการ   
    บริหารงานบุคคล 

- - - -  

2. มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของ  
   นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ  
    หัวหนา สวนราชการ 

- - - -  

3. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ  
   พิจารณาเล่ือนข้ันเดือน” 

- - - -  

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงิน   
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
   รายจาย ประจำป” 

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิติ ท่ี 2 ก า ร 
บริหารราชการ 
เพื่อปองกันการ 
ทุจริต 

2.2 มาตรการสรางความ  
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2 . กิจกรรมการพัฒนาแผนและ  
     กระบวนการจัดหาพัสดุ   
 

- - - -  

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการ ประชาชน เพือ่ใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน โดยทัดเทียม 
กันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. มาตรการยกระดับคุณภาพการ 
   ใหบริการประชาชน 

- - - -  

 2.3 มาตรการการใชดุลย 
พินิจและใชอำนาจหนาท่ีให 
เปนไปตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอยีดท่ีเก่ียวของในแตละ 
ข้ันตอนเปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 . กิจกรรมการลด ข้ันต อนการ  
     ปฏิบัติงาน  
 

- - - -  

2.3.2 มีการกระจายอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการแทน หรือ การดำเนินการอื่นใด ของผูมี 
อำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. มาตรการการมอบอำนาจ อนุมัติ   
    อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดข้ันตอน   
    การ ปฏิบัติราชการ 

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิติท่ี 2 ก า ร 
บริหารราชการ 
เพื่อปองกันการ 
ทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก 
หนวยงาน/ บุคคลในการ 
ดำเนินกิจการ การประพฤติ 
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการแมดีเดน 

 
- - - -  

2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

๑. ก ิจกร รมมอบประกาศ เกี ยร ติ    
  คุณคณะกร รมการ ชุมชน  

- - - -  

2.4.3 ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู  
    ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - -  

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี 
ไดทราบ หรือรับแจงหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลาการในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. มาตรการ “จัดทำขอตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ” ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

- - - -  

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวย   
   ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกร 
   อิสระ 

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิติ ท่ี 2 ก า ร 
บริหารราชการ 
เพื่อปองกันการ 
ทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณี  
ไดท ราบ  หรือรับแจงหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏบิัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

1. มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบ  
    เกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน” 

- - - -  

2.  มาตรการ  “ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่อง รองเรียน กรณีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน กลาวหาเจาหนาท่ีของ
เทศบาลวาทุจริต และปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

- - - -  

มิติท่ี 2 รวม ๗ มาตรการ ๘ กิจกรรม ๑ โครงการ - - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
3. การสงเสริม 
บ ท บ า ท แ ล ะ 
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค  
ประชาชน 

3.1จัด ให ม ีแ ล ะ เผ ย แ พ ร 
ขอมูลขาวสารในชองทางที ่ 
เปนการอำนวยความสะดวก 
แ ก  ป ร ะ ช า ช น ไ ด ม ีส  ว น ร  ว ม  
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ีขององคกร 
ปกครองสวนทอ งถิ่น ไดทุก 
ข้ันตอน 

3.1 .1  จ ัด ใ ห ม ีศ ูน ย ข อ ม ูล ข า ว ส า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย ข อ ม ูล ข า ว ส า ร ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  

1. มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอมูล   
   ขาวสารของเทศบาลใหมี   
   ประสิทธิภาพมากยิ่ ง ขึ้น”  

 

- - - -  

2. กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนย   
  ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบล 
    เหนือคลอง 

- - - -  

3.1.2  กิจกรรม ใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสาร  
    ท่ีสำคัญและหลากหลาย” 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

3.1 .3 ม ีก า ร ป ด ป ร ะ ก า ศ เ ผ ย แ พ ร ข อ ม ูล ข า ว ส า ร เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ท ี่เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ก ับ ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง  
ประชาชน 

1. มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ี  
    ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร  
    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

- - - -  

2. โครงการส่ือประชาสัมพันธ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม 

บ ท บ า ท แ ล ะ 

การมีสวนรวม

ข อ ง ภ า ค  

ประชาชน 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและตอบ 
สนองเร่ืองร อง เ รี ยน / 
รอง ทุ ก ข ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล 

๑. โครงการจัดทำแผนชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -  

๒. กิจกรรมการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรอง 
    ทุกขเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

- - - -  

3.2 .2   ม ีช อ ง ท า ง ใ ห ป ร ะ ช า ช น ใ น ท อ ง ถ ิ่น ส า ม า ร ถ ร อ ง เ ร ีย น / ร อ ง ท ุก ข ไ ด โ ด ย ส ะ ด ว ก  

1.  ม า ต ร ก า ร กำหน  ด ข้ั น ต อ น/  
     ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ร ื่อ ง ร  อ ง เ ร ี ย น  
 
 
 
 

- - - -  

๒.  โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ืองระยะเวลา และผลการ       
ดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

๑.  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ  
    ขอเท็จจริงใหผู รองเรียน/รองทุกข  
   รับทราบ 

- -- - -  

3 . 3 การสงเสริมให
ป ร ะ ช า ช น ม ีส ว น ร ว ม บ ร ิห า ร  
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการ 
   ส น ั บ ส น ุ น ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น พ ั ฒ น า  
   เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล เ ห น ื อ ค ล อ ง  

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
3. การสงเสริม 
บ ท บ า ท แ ล ะ 
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค  
ประชาชน 

3 . 3 การสงเสริมให
ป ร ะ ช า ช น ม ีส ว น ร ว ม บ ร ิห า ร  
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

1. มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคม  
    เ ข า ร ว ม เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ร ับ ง า น   
   จาง 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.  มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการ 
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

- - - -  

2. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล  
   ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ  
   และทรัพยสินของเทศบาลตำบล 
    เหนือคลองและการ รับ เ รื อ ง   
   ร อ ง เ รี ยนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- - - -  

มิติท่ี 3 รวม  ๗ มาตรการ 4 กิจกรรม ๓ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิติท่ี 4 การ 

เสริมสรางและ 

ปรับปรุงกลไก 

ในการ 

ตรวจสอบการ 

ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร  

ขององคกร 

ปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผนดินกำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

๑.  โครงการจะทำรายงานการควบคุม  
     ภายใน 

- - - -  

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

1.  กิจกรรมติดตามประเมินผลการ 
 

- - - -  

2.  มาตรการติดตามประเมินผลระบบ  
   ควบคุมภายในเทศบาล 

- - - -  

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมต ร ว จ ส อ บ
ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห ร ือ ก า ร  บริหาร
ราชการตามชองทาง ท่ี
สามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 

๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวน 
    รวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ 
    บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
    แตงต้ัง การโอน การยาย  

- - - -  

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจาก 
ทรัพยสินของทางราชการ 

๑.  กิจกรรมการรายงานผลการใช 
    จายเงินใหประชาชนทราบ 

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(บาท) 
มิติท่ี 4 การ 
เสริมสรางและ 
ปรับปรุงกลไก 
ในการ 
ตรวจสอบการ 
ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร  
ขององคกร 
ปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

๑. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
    ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

4.3.2     ส ง เ ส ร ิม ส ม า ช ิก ส ภ า ท อ ง ถ ิ่น ใ ห ม ีบ ท บ า ท ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ฝ า ย บ ร ิห า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ท ี่ 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

๑. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ิน 
    ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ 
    ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- - - -  

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม 
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวน 
เพือ่ตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนนิการเฝาระวังการทุจริต 

๑.  มาตรการเฝาระวังคอรัปช่ันโดยภาค 
     ประชาชน 

- - - -  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการทุจริต 

๑.  มาตรการสรางเครือขายเฝาระวัง 
     การตอตานการทุจริต 

- - - -  

มิติท่ี ๔ รวม  ๔ มาตรการ 4 กิจกรรม ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

มิติท่ี ๑ - ๔ รวม  ๒๐ มาตรการ ๑๘ กิจกรรม  
 ๑๒ โครงการ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมเพิ่มพนูสมรรถภาพและแสวงหาความเปนเลิศในการทำงาน (การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล) 

2. หลักการและเหตุผล 
             หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสำนึกใน
การทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ี
มีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทำใหปญหาการคอรรัปช่ันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนำ
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน ท้ังนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม 
สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐาน
ดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือ
วิธีการดำเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
             ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงจัดทำโครงการฝกอบรม
เพิ่มพูนสมรรถภาพและแสวงหาความเปนเลิศในการทางาน (การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล) ข้ึน 

สวนที่ 3
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3. วัตถุประสงค 
             1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินและบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมและจริยธรรม 
  
      2. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
     3. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
      4. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย 
      ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
      1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
      2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
      3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
      4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
      5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดาเนินการ 
      20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
      2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
      3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
      4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอตานการทุจริตใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
       เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแต
ละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทำงานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเช่ือมั่นและไววางใจท่ีจะ
เขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการฝายประจำ รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทำ
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อตอตานการทุจริตใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ตำบลเหนือคลองดังกลาวนี ้ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต 
       3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหเกิด 
ประโยชนสุขแกประชาชน 
       3.3 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
       3.4 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน 
ทับซอน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
       คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จำนวน 63 คน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
       จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง โดย
เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
 

8. งบประมาณ 
       20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใชแบบประเมินเปนตัวช้ีวัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ำกวารอยละ 70 
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      2. ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลองเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
       การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทำอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงาน
ดวยความสำเร็จ ความซื่อสัตยสุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยู ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทำใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปล่ียน
ความรูซึ่งกันและกันในองคกร 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกลาว จึงไดจัดทำสมุดความดี
พนักงานโดยใหพนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบ
วินัย สงเสริมการสรางจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
       3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานไดปฏิบัติ 
       3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

4. เปาหมาย 
       พนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. ระยะเวลา 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

6. วิธีดำเนินการ 
       6.1 กำหนดใหพนักงานทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและสงให
หัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
       6.2 รวบรวมเปนขอมูลสำหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป 
 

7. งบประมาณ 
       ไมใชงบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 
 

8. สถานท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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9. ผูรับผิดชอบ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 มีการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
       10.2 มีการติดตามผลงานทำใหสามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 
       10.3 พนักงานทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตามกำหนด 
 
 
 
  

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
         ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุง
สูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนด 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 
2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตำบลเหนือ
คลองจึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
         3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
         เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
         1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปลูกจิตสำนึก 
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         2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางตางๆ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
         ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
        สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
         จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร 
  
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
          รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อสรางความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตาม
คูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อนำเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญท่ีจะ
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ เทศบาล
ตำบลเหนือคลองจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน 
เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว
รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยให เปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให เทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 
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3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
         3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
         เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
         1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
        2. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
         3. ตรวจสอบความถูกตอง 
      4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
      5. แจกจายใหบุคลากร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
  
 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
        ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกขบำรุงสุขและสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ี



25 
 

 

ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกส่ิง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
        คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา
ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รูจักความ
พอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหง
กรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระทำหรือไมกระทำการใดไดอยางเหมาะสมอันรวมถึงการปองกันการกระทำทุจริตในระบบ
ราชการดวย 
        ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย 
สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
        1. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
        2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจาและพนักงานจางของเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 
        3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจาและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
        4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำและพนักงานจางไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
        คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลเหนือคลอง
จำนวน 51 คน 
  

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปงบประมาณ 256๒-256๕ 
 

6. งบประมาณดำเนินการ 
      20,000 บาท 
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7. วิธีการดำเนินงาน 
      7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต 
      7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝาย
สภาทองถ่ินและประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
      7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรม
ท่ีดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงาน
จางของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
      7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 
 
8. สถานท่ีดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 
      2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
  
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. หลักการและเหตุผล 
       โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของ
ราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ 
โดยเนนใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสาหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสม 
       นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพรอมของเกษตรกรได
ดวยตนเองโดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
    เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงจัดทำโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายไดโดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอยดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
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3. วัตถุประสงค 
       3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
      3.3 สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
       3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
       3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธดีำเนินการ 
       6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
       6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
       6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
       6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ 256๒-256๕ 
  

8. งบประมาณดาเนินการ 
      30,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
      10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
      10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได 
      10.4 มีรายไดเพิ่มข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
      10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสายใยรักสัมพันธครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

        ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคน
สวนใหญยึดติดอยูกับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
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วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทำใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอน
คือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรูอบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถ
เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหา
ตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลองไดเล็งเห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการสายใยรักสัมพันธ
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัว
ท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอื้ออาทรตอกันตลอดจนสำนึกดีตอบุพการี 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูใน
เรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค 
        3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทำกิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
        3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
        3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันใน
สังคม 
        3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมี
สวนรวม 
        3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
        3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสำนึกดีตอบุพการี ครอบครัว 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
        โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกำหนดจัดงาน 
       6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
       6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
       6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
       6.5 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมช้ีแจง 
       6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
       6.7 ดำเนินการตามโครงการ 
       6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ 256๒-256๕ 
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
     10,000 บาท 
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9. ผูรับผิดชอบ 
     กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
     10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
     10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 
     10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 
     10.5 ผูเขารมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
     10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
  

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคำขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

        ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤติการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสราง
คานิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสำคัญเพื่อทำใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจำนวนไมนอย
เห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก 
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึน
ตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีก
มากมาย เทศบาลตำบลเหนือคลองตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญตอตานการ
ทุจริตข้ึนท้ังนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปน
กำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต
ท่ีไดผลท่ีสุด 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
      3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความ
ดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
       3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการตอตานการทุจริต 
       3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

4. เปาหมาย 
       เชิงปริมาณ - เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       เชิงคุณภาพ – เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูต่ืนตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริต
คอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
      5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
       5.2 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
       5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคำขวัญเขาประกวด 
       5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองกำหนด 
       5.5 ทำพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
       5,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ 256๒-256๕ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ 
     10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
     10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีส่ือถึง
การตอตานการทุจริต 
     10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเหนือคลอง (กิจกรรม 
“สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

        เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทำใหเกิดปญหาเชน 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชน
ไทยไมเห็นความสำคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคต
ของชาติ ดังนั้น จึงควรทำใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด 
เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากร
ตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษาส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปล่ียนแปลงตางๆเทศบาลตำบลเหนือคลอง พิจารณาเห็น
ความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตำบลเหนือคลอง (กิจสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล 
ทามกลางการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก
เอื้อเฟอเผ่ือแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษาส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได 
       3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
       3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผและแบงปน และ
รูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

4. เปาหมาย 
       เชิงปริมาณ 
        - เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 40 คน 
       เชิงคุณภาพ 
        - เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
       5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       5.2 แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
       5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
       5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  

7. งบประมาณดำเนินการ 
     5,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
     4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได 
     10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกิดข้ึนได 
     10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
                คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3  ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
               ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
               ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
               ยุทธศาสตร ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกนัการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
                องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมี  คำครหา ท่ี
ไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึง่หากพิจารณาจำนวน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน
ทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกคนหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส
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หรือชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานใน
หนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิด
ข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ี 
  

เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม 
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความ
โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
      เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
      4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
      4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
      4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
      6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
      6.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
      6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
      6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
      6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
      6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
      6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
      - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
      - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
     - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
  

      10.2 ผลลัพธ 
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
- ลำดับขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแตงต้ัง 
โยกยายโอน เลือ่นตำแหนงเงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

       พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลเหนือคลอง เปนบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ี
กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลเหนือคลองตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อ
เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได 
       3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
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       3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหม ี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเล่ือนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบ่ีท่ีเกี่ยวของ 
       6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
       6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
       6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
       6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
      - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
      - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
     10.2 ผลลัพธ 
          - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
          - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
          - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

      เทศบาลตำบลเหนือคลอง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ี
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เปนหนาท่ีตาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดใหเทศบาลมี
หนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการส่ังการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดให
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดให
นายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ีในการส่ังอนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส 
กำหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสตินายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูน
วีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบายและอำนาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมี
กฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกระบ่ีดังนั้น เพื่อให
การบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชนลด
ข้ันตอนการใหบรกิารและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
     3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
     3.2 เพือ่ใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
     3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
     3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
      จัดทำคำส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 3 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล                                         
และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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6. วิธดีำเนินการ 
      6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
      6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
      6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 
      6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ผลผลิต 
       - มีคำส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
      10.2 ผลลัพธ 
       - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
       - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
  
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลองจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจำเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
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หนังสือท่ีเกี่ยวของ 
       3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
       จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ วันท่ี 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๕ (และจัดทำ
สม่ำเสมอทุกป) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      -  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
       กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
       10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
       10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
  
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

3. วัตถุประสงค 
     3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
     3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
     3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
     3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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     3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
     3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     4.1 หัวหนาฝายและผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
     4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
     6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
     6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ 
     6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
     6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
     6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
     6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
     - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
      10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
      10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
  
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

             เทศบาลตำบลเหนือคลองไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
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ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลัก
ความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆสอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชน
เปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย 
สุจริตสามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
จึงมีการนำเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีมีการแสดงข้ันตอนการ
ใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
ในการใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
            3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
            3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
            ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
            เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
            6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน 
            6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
            6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
            6.4 จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผู
พิการ 
            6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
     - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     ทุกกอง/ฝาย/งาน เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
  
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดท่ี
เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

        พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
นั้น 
        เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา 
เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
       3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
      3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
       3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหส้ันลง 
       4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
       4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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       4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
 

6. วิธีดำเนินการ 
       6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
       6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
      6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำ
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
      6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
      6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      - ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
      10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
      10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
      10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลเหนือคลองเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
  

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนมัุติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
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       การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ 
คุณสมบัติ ความรูความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับให
เขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้
ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 
       เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

4. เปาหมาย 
       คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
       6.2 ดำเนินการออกคำส่ังฯ 
       6.3 สำเนาคำส่ังฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมาย
ทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สวนราชการทุกสวน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวอยางท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการแมดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 

          เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติซึ่งเทศบาลไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันแมแหงชาติเปนประจำ
ทุกปติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ี
เปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496มาตรา 50 (7) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ี
มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดกิจกรรม วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกแมดีเดนในพื้นท่ีเทศบาล เพื่อมอบประกาศเกียรติ
คุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของแม ท่ี
สำคัญเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกแม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ต้ังมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
        3.2 เพื่อให แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เปาหมาย 
         จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกแมดีเดน และแมตัวอยาง จำนวน 1 ครั้ง/ป ครั้งละ 4 คน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
         เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
         6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกแม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก
ใหเปนแม ดีเดน ประจำป เพื่อประกาศให ประชาชนทราบ 
         6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เพื่อใหแตละ
ชุมชนดำเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังเทศบาล เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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         6.3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทำหนาท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจากชุมชน
ตางๆภายในเขตเทศบาล 
         6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือแม ดีเดนท่ีผานการกล่ันกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือใหผูบริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
         6.5 ดำเนินการจัดพิธกีารมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ จานวน 1 ครั้ง/ป 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       50,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

        - มีแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนกลุมเปาหมาย 
10.2 ผลลัพธ 

       - แมดีเดนท่ีไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
        - มีแมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
  
 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

        ดวยเทศบาลตำบลเหนือคลอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นท่ีรับผิดชอบจำนวน 3.5 
ตารางกิโลเมตรประกอบดวย 1 หมูบาน แบงออกเปน 4 ชุมชน มีประชากรรวมท้ังส้ิน 4,321 คน ครัวเรือน
จำนวน 2,345 ครัวเรือน(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) ในการบริหารงานของเทศบาลมุงสงเสริมให
ประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชน
มากท่ีสุด ปจจุบันเทศบาลตำบลเหนือคลอง ไดจัดต้ังชุมชนไวแลว จำนวน 4 ชุมชน เพื่อให เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย การปฏิบัติงานตามหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีและคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 50 (9) กำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีอื่น
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจและหนาท่ีสงเสริม
การมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนใน
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ชุมชนตางๆ ทำหนาท่ีในการประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกขสุขของพี่นอง
ประชาชนในชุมชน แตเนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ี
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปน
กรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดำรงตำแหนง 
       3.2 เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมให มีขวัญ
และกำลังใจ 
 

4. เปาหมาย 
       มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ
การดำรงตำแหนง จำนวน 4 ชุมชน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดาเนนิการ 
       6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง 
       6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
       6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

       - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติไมนอยกวารอยละ 100 

10.2 ผลลัพธ 
       - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
       - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบำเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

        เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราช
ดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทำการผลิต
เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไม
ยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จำหนาย ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจเนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการ
ใชพื้นท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณ
บานนาอยูนาอาศัย และท่ีสำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย เทศบาลตำบล
เหนือคลอง จึงไดจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเปนตัวอยาง
ใหแกเกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดำเนิน
ชีวิตอีกดวย 
 

3. วัตถุประสงค 
       เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรรายอื่น 
 

4. สถานท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. วิธีดำเนนิการ 
       5.1 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
       5.2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแตละชุมชน 
       5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจำศูนยเรียนรูของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       5.4 ประชาสัมพันธ 
       5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
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       สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

9. ตัวช้ีวัด 
       9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 เกษตรกรใหความสนใจรวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
      9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีวิทยากรประจำศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ 
พอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 
 

10. ผลลัพธ 
      10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
      10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของเทศบาลตำบลเหนือคลองได 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

        จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของตางๆ ท่ีเอื้อ
ใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ถึงแมจะเปนส่ิงท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนส่ิงสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
นำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน
เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
       3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
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       3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       บุคลากรในองคกรปฏบัิติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
       6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบรหิารทราบ 
       6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
  
 
 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพือ่การ
ตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

       กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาท่ี
ท่ีกำหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแง
ของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ
เพื่อใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่ง
หนวยงานท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงไดมาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
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อิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 
       เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเหนือคลองจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       - ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
        - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
       - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทำงาน
LPA จังหวัด 
       - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลองใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลเหนือคลองจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
  
 
 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

        ดวยเทศบาลตำบลเหนือคลองมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้น เพื่อใหการ
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ดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลเหนือคลอง รวมถึง
จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลเหนือคลองข้ึน เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได
รับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
       3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
       6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
       6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลเหนือ
คลองใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลเหนือ
คลองตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลเหนือคลองโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลเหนอืคลองวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

        สืบเนื่องจากคำส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดจัดทำ
มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาล
ตำบลเหนือคลองวาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียนและการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพือ่สรางจิตสำนึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลตำบลเหนือคลอง พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางประจำของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม 
 

4. เปาหมาย 
       “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางประจำของเทศบาลตำบลเหนอืคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
       6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
       6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
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ผูใหขอมูลในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
       6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     ตัวช้ีวัด 
 - รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ผลลัพธ 
 - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจาหนาท่ี 
 
 
  

มิติท่ี 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

        ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ี
ทำการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ 
ของรัฐ 
        ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลเหนือคลองจึง
ไดใหมีสถานท่ีสำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตำบลเหนือคลองใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตำบลเหนือคลอง โดยมี สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือ
คลอง เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ



54 
 

 

เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
       3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหนือ
คลอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 1 แหง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
       6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
       6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
       6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
       6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
       6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสาหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
       6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
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        คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ี
จำเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยงานของรัฐท่ีขอมูลมิใชเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540ไดระบุหลักการและเหตุผล
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจำเปน เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลเหนือคลอง
ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงท่ีจำเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
        ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตำบลเหนือคลองมีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงได
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับ
ภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทำงานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       ผูเขารวมอบรม จำนวน 40 คน 
       ผลการเรียนรูเฉล่ีย รอยละ 80 
       ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 
       ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
       ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกจิกรรม 
       ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
       ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 256๕ 
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
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      15,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      จำนวนผูเขารวมอบรม 
      รอยละของผลการเรียนรูเฉล่ีย 
      รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
  
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

        ดวยพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด
องคกร อำนาจหนาท่ี แผนงานโครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย”ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
       3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
       3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึน
ไป 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       พื้นท่ีท้ังในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ไดแก 
            - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
            - งบประมาณรายจายประจำป 
            - แผนการดำเนินงาน 
            - แผนอัตรากำลัง 
            - แผนการจัดหาพัสดุ 
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            - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
            - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
            - ขอมูลรายรับและรายจาย 
            - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
            - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
            - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
           - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
            - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
  
 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ“จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลเหนือคลอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

        ดวยพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด
องคกร อำนาจหนาท่ีแผนงาน โครงการและอื่นๆ 
        ดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือส่ือสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท เฉพาะการเผยแพรขอมูลทางส่ือส่ิงพิมพตางๆ โทรทัศน  วิทยุ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเหนือคลองไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
       3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
       3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
           - บอรดสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
            - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลเหนือคลอง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
            - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคล่ือนท่ี 
            - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและให
ประชาชนสืบคนไดเอง 
            - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
            - ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานส่ือมวลชน/การจัด
แถลงขาว 
            - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
            - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
            - รายการ TV 
            - รายการทาง Youtube 
  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
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        ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดำเนินงานผานส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาส้ันๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สรางความ
นาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตองฉะนั้น การสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจำเปนตองพิจารณาในการเลือกส่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณ
นั้นๆ การใชส่ือเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนส่ิงสำคัญ ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชน
ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและ
ยุติธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
       1. เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางส่ือประเภทตางๆ
ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน, ส่ือ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
       2. เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางถูกตอง
และโปรงใส 
       3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
       4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
       5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
       6. เพื่อความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางเทศบาล ส่ือมวลชนและประชาชน 
 

4. เปาหมาย 
       เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง
กวางขวาง 
        4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล 
        4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
        4.3 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 
        4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
        4.5 จัดทำภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร 
        4.6 จัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
        4.7 จัดแถลงขาวส่ือมวลชน 
        4.8 จัดงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน 
        4.9 จัดทำของท่ีระลึก 
        4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 
       4.11 ปายประชาสัมพันธ 
        4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
        4.13 จัดทำ spot 
        4.14 เสียงตามสาย 
       4.15 อื่นๆ 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
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      ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
      6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
      6.2 ดำเนินการประชุม 
      6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
      6.4 ผลิตส่ือประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรยีนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
      6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      10,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองเปนตัวช้ีวัด โดยกำหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้
      ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการ
ประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 60 
  
 
 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผน
แมบทชุมชน ประจำปงบประมาณ 256๕ เพื่อนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตำบลเหนือคลอง
ประจำป พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป 
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เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำป พ.ศ. 256๕ ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
       3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
       3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาล 
       3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
       3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
       3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
เหนือคลองสำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาส่ีปของเทศบาล 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
       6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
       6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
       6.4 จัดประชุมช้ีแจงทำความเขาใจ 
       6.5 ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
       6.6 จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
       6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 
      6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
      6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ระหวางเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 256๕ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      5,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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      1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
      2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
      3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีป 
      4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
      5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
      6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
  
1. ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทศบาลตำบลเหนือคลอง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงมีการจัดต้ังศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
       3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
      3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เปาหมาย 
        ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผู
มีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. วิธีดำเนนิการ 
       5.1 จัดทำคำส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
       5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
       5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปน
และเรงดวน 
       5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ใหบริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี ้
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        6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
        6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-691 481 
        6.3 ทางเว็บไซต 
        6.4 ทางไปรษณีย 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
      9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
      9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
  
 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกำหนดข้ันตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 

        กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตำบลเหนือคลองเปนหนวยบริการดานสาธารณสุขแก
ประชาชนซึ่งจะตองบริการประชาชนใหไดรับบริการดานงานสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกันท่ัวถึง
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนำมา
พัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความ
เทาเทียมและโปรงใส 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
       3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรยีน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       มีชองทางและกำหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
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       - กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณจุดใหบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตำบล
เหนือคลอง 
       - ผานเว็บไซตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       - ผาน facebook เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปพ.ศ.256๒ – 256๕) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
       กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรือ่งรองเรียน 
  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        เทศบาลตำบลเหนือคลองเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปน
การใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทำโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพื่อสำรวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหเทศบาลดำเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอำนาจ
หนาท่ี อาจดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหาก
จำเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด รวมกับการประชุมเวที
ประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
       3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นำมาเปนขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
       3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
        นำบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ตางๆ ในเขตเทศบาลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
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        กำหนดใหออกเทศบาลเคล่ือนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตำบลเหนือคลอง โดยแบงเปนแตละชุมชน 
6. วิธีดำเนนิการ 
       1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
       2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
       3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนำไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
       4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนท่ี รวมกับการประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
       5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
       6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี 
       7. นำกิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
       8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        กำหนดออกใหเทศบาลเคล่ือนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการท่ี
สะดวกรวดเร็วประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตำบลเหนือคลองอยางท่ัวถึง 
      10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของเทศบาล
รวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
  
 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง 
ระยะเวลาและผลการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        การแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนส่ิงสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
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3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
       3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
       3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
       ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
       ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ปงบประมาณ 256๒ – 256๕ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

9. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
       10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรยีนรองทุกข 
  
 
 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

2. หลักการและเหตุผล 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลเหนือ
คลองในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบล
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เหนือคลอง โดยสำนักปลัดเทศบาล จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือ
คลองข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
        เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองและแผนพัฒนาส่ีปเทศบาลตำบล
เหนือคลองใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเหนือคลองกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 2 คน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
        เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
        6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        ป พ.ศ.2561-2564  (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองบาง
ตำแหนงเปนผูแทนภาคประชาคม มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลจึงตอง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเหนือคลองแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง เพื่ อให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
        สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
        เทศบาลตำบลเหนือคลองมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองเพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองและรางแผนพัฒนาส่ี
ปเทศบาลตำบลเหนือคลองเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองความตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการ
ตอตานการทุจริต 
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3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

       ตามท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

3. วัตถุประสงค 
       เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลเหนือคลอง
อยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลเหนือคลองไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเหนือคลองนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย 
       ตัวแทนชุมชนท้ัง 4 ชุมชน 
 

5. วิธีการดำเนินการ 
        5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลเหนือ
คลองแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลเหนือคลองไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลเหนือคลองในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนชุมชนมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
        5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรูทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
       ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหนือ
คลอง 
       9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

2. หลักการและเหตุผล 

        ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
สอดคลองกับ หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 
            1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
           2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
            3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเหนือคลองใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 
 

3. วัตถุประสงค 
       1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
       2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 
 

4. เปาหมาย 
           ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
           เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการโครงการ 
       6.1 จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
       6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลเหนือคลองตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
       6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ 256๒ – 256๕) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลเหนือคลองหรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหเทศบาลตำบลเหนือคลองมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได 
 
  
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกับดูแล 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

       ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ ดังนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดมีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
 

3. วัตถุประสงค 
       1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
       2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
       3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกำหนด 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
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       2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
       3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
       4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
       5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
        4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

       ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามี
การดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใดการท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไม
สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
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มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ เทศบาลตำบลเหนือ
คลองพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
       3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
       3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

4. เปาหมาย 
       เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเหนือคลองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะ
ทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

5. วิธีดำเนนิการ 
       5.1 แตงต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
      5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
      5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองและ
ผูบริหารทราบ 
 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
      เทศบาลตำบลเหนือคลอง/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
      ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
      2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
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      3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
      4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
      5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
      10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
      10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
      10.4 มีการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
      10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอยละ80 ในระดับมาก) 
  

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง 
โอนยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

       การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนส่ิงสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกำหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวตัถุประสงคเทศบาลตำบล
เหนือคลองจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย 
การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเครงครัด 
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเหนือคลองเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
       3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ังการ
โอน ยาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง ท่ีมีการดำเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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6. วิธีการดำเนินการ 
       ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
        - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแตงต้ังเทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
        - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
        - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
        - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
        - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ
แตงต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
 
        - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน 
   - ในการออกคำส่ังการบรรจุแตงต้ังเทศบาลตำบลเหนือคลองจะออกคำส่ังแตงต้ังไดตองไมกอน
วันท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)การเล่ือนระดับ/เล่ือน
ตำแหนง 
   - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหนง เทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ัง
การขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน 
เทศบาลทราบ และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำเหนอืคลอง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหนง 
   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนตำแหนงเพื่อความโปรงใส 
   - มีการออกคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
   - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน 
   - ในการออกคำส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหนง เทศบาลตำบลเหนือคลองจะออกคำส่ัง
แตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ทจ.
จังหวัด) การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
   - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
   - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ
ใหบุคลากรทราบ 
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   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมและขอมูลการลา เปนตน 
   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 
   - นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองออกคำส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
  

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
      4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – พ.ศ. 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      งานการเจาหนาท่ี สำนักงานปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธตัวช้ีวัด 
       กำหนดเปนระดับข้ันของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับผลลัพธประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยายของเทศบาลตำบลเหนือคลอง และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวไดทางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได 
  
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

       การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันมีการทำงานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 
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3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
       3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
       3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
       3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลเหนือคลองภายในเกาสิบวันนับแต
วันส้ินปและจัดทำรายงานแสดงผลการดาเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด เพื่อนำเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ตลอดปงบประมาณ 256๕ และดำเนินการอยางตอเนื่อง 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       กองคลังเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
       10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
       10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผูรับบริการ 
 
 
  

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมี
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ความสำคัญท่ีจะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตอง
มีความรูความเขาใจในอำนาจหนาท่ีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกำหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคล่ือน
หรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงต้ังใหทำหนาท่ีแลว อาจ
ทำใหเกิดความเสียหายตอทางราชการได เทศบาลตำบลเหนอืคลองเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและ
การตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความ
โปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจการจาง
มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 
 

3. วัตถุประสงค 
        เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทำหนาท่ีตรวจงานจาง
อยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
4. เปาหมาย 
       คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
       6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
       6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       กองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ผลลัพธ 
       คณะกรรมการตรวจการจางทำหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

       องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนส่ิงสำคัญประการ
หนึ่งท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลองไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขา
รับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมา
พัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
       3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
       3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 12 คน 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       ท้ังในเทศบาลตำบลเหนือคลอง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
       6.1 งานการเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตำบลเหนือคลองและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
       6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
       50,000 บาท 
  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ผลลัพธ 
      10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
      10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
      10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 

11. ตัวช้ีวัด 
      จำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
  
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกำหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 

       การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกนั นอกจากจะทำใหเทศบาลตำบลเหนือคลองมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสใน
เทศบาลตำบลเหนือคลองและลดการทุจริต เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
เหนือคลองเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจรติได 
 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
       3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
       3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย 
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง จำนวน 12 คน 
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5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
       6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
       6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจำปการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
       6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       งานกิจการสภา สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ผลลัพธ 
       10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
       10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

       คอรรัปช่ัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หาก
ใชตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำ
คอรรัปช่ันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจ
ในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค 
       สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
       6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ัน 
       6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปช่ันได 
       10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปช่ันใน
ระดับเทศบาล 
  
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

        พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กำหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปช่ันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 
ในการนี้การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนส่ิงจำเปน โดยเฉพาะเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตำบลเหนือคลองในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในทองถ่ินเทศบาลตำบล
เหนือคลองพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนส่ิงจำเปน จึงไดจัดทำมาตรการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค 
        1. เพื่อสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
        2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
        3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

4. เปาหมาย 
        ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
        ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

6. วิธีดำเนนิงาน 
        1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
        2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
      3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเหนือ
คลองในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
      4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
      5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลเหนือคลองกับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
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      2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
      3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตำบลเหนือคลอง
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