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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองกา ร
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมงานแผนและงบประมาณกอง
วิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 
 2561 – 2564)ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลตลาดแคให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกด้วย 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวขอ้งกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่   
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือใหบ้ริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลในท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสูการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเปน็ประเด็น 
ได้ดังนี้ 

1) โอกาส แม้วา่ในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็งจริงจัง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง 
ก็เปน็อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต 
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้างเป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 



   ๒ 

 

แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดคุณธรรม จริยธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวงได้โดยง่ายโดยไม่มีความละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
สังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะคอร์รัปชั่น  ( Corruption Perception Index - CPI )               
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กร เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.  2555 – 2558 อยู่
ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปีพ.ศ. 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี พ.ศ.  2558 ได้ล าดับที่101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเปน็การเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่



   ๓ 

 

อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่
ไมไ่ดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
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4. เปา้หมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการให้บังเกิดประโยชนสุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝูาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือขา่ยในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ 
องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสรา้ง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน 

1.1.1 (1) โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมภายในองค์กร
โดยเน้นการมีส่วนรว่มของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 
1.1.1 (3) โครงการ 
ทัศนศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
1.1.2 (1) โครงการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนกั
ในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรมพนักงานและ
ลูกจ้างกองคลัง 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  ของเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
1.2 (1) โครงการรักน้ า  รัก
ปุา รักแผ่นดิน 
1.2 (2) โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
1.2 (3)โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
1.2. (4) โครงการคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะใน
ครัวเรือน 
1.3 (1) โครงการหนึ่งใจให้
ธรรมะ 
1.3 (2) โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
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มิติที่ 1 รวม 10 โครงการ 1 กิจกรรม 566,000 566,000 566,000 566,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ 
การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให ้
เปน็ไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
2.4 การเชิดชู
เกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 (1) กจิกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.1 (2) โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชกิ
สภาเทศบาล 
2.2.1 (1) โครงการออก
จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่
2.2.1 (2) โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานด้านการคลัง 
2.2.2 (1) โครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.2.3 (1) โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานและลด
ขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๐ 
2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 (1) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.4.1 (1) โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 
2.4.1 (2) โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย 
2.4.2 (1) โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ชุมชน 
2.4.3 (1) โครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชิน ี
2.4.3 (2) โครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ 
2.4.3 (3) โครงการเทิดทูน 
สถาบันและงานรัฐพิธ ี
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ 
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
2.5.3 (3) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่
ของเทศบาลต าบลตลาดแค
ว่าทุจริตและปฏิบัต ิ
ราชการตามอ านาจหน้าที ่
โดยมิชอบ 
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มิติที่ 2 รวม ๑๑ โครงการ  ๓  กิจกรรม    
๓  มาตรการ 

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

 
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3.2 การรับฟัง
ความ 
คิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
3.1.1 (1) โครงการ 
เสียงตามสาย 
3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลตลาดแค” 
3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.2 (1) โครงการ
เทศบาลต าบลตลาดแค
เคลื่อนที่ 
3.2.3 (1) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
3.3.1 (1) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งต้ังตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
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มิติที่ 3 รวม 7  โครงการ 2  กิจกรรม  
1   มาตรการ 

๕๕๐,000 ๕๕๐,000 ๕๕๐,000 ๕๕๐,000  

 

 

 
 
 
 
 



   ๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

4. การ 
เสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไก 
ในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ราชการของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 
 
 
 
 
4.3 การสง่เสริม 
บทบาทการ
ตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
4.4 เสรมิพลังการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนรว่ม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ 
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแต่งตั้ง  
การโอน (ย้าย) 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.3 (๑) โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 
4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรูด้้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น แกผู่้บริหาร และ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้ม ี
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
4.4.1 (1) มาตรการเฝูา
ระวังการคอร์รัปชั่น 
โดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 
4.4.2 (1) มาตรการ 
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการปูองกัน 
การทุจริต 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
๓0,000 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

10,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
๓0,000 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 

10,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
๓0,000 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 
10,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
๓0,000 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 

10,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

 

 

มิติที่ 4 รวม ๓  โครงการ  ๔  กิจกรรม  
3  มาตรการ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 

 

 



   ๑๐ 

 

ส่วนที่ 3 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

๑.ชื่อโครงการ:โครงการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมภายในองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน   
2.หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพันรู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  “โครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน” จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความรักความผูกพัน  ช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้มั่นคง ท าให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ลดความขัดแย้ง ท าให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความส าเร็จ  เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ท าให้บรรยากาศการ
อยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้นมีความหมายมากขึ้น  เกิดความรักความสามัคคี  เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนท างาน  เกิดบรรยากาศ “ที่
ท างานน่าอยู่และสังคมสมานฉันท์” 

เพื่อให้การด าเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากรเทศบาลต าบลตลาดแค  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บุคลากรมีความผาสุก ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ  
และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร  มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพยายาม ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเปูาหมาย มีจิตส านึกในการช่วยเหลือองค์กรเมื่อมีปัญหา ท าให้องค์กรมีความยั่งยืน จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด  ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน 
๒. เพื่อเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กร  
๓. เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีในการท างานให้บุคลากรเทศบาลต าบลตลาดแค 
4.  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
๕.  เพื่อสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

5. วิธีด าเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมฯ 
 ๒.คณะท างานประชุมก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมฯ 
 ๓.เสนอผู้บรหิารขออนุมตัิโครงการ 
 ๔.ด าเนินการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
      เทศบาลต าบลตลาดแค 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 



   ๑๑ 

 

9. งบประมาณ 
  ๑๖,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรร่วมคิด  ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน 
๒. บุคลากรเกิดความรัก  ความสามัคคี  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 

  ๓. บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีในการท างานให้บุคลากรเทศบาลต าบลตลาดแค 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
  ในภาวการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบรัฐบาลได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะ
เปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและสนองนโยบายของรัฐบาลและ
ความต้องการของประชาชนได้  
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมคีุณธรรม จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจรยิธรรม  หมายถึงการประพฤติ  ปฏิบัติ  อันถูกต้อง
ดีงาม  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ท้ังต่อตนเองและต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคคลากรทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ
ตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการที่องค์กร   
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 
  ๒.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

๓.  เพื่อเป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์      
     แก่ประชาชน 

  ๔.  เพื่อเป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  ๕.  เพี่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล 

๖.  เพื่อสร้างจติส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขดักันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ  
     ซ้อน 

4. เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 
พนักงานเทศบาลต าบลตลาดแคพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างท่ัวไป จ านวน  60  คน 

5. วิธีด าเนินการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาล จัดท าและเสนอโครงการ ประสานงานวิทยากร วันเวลาอบรม 
สถานท่ีอบรม ด าเนินการด้านธุรการ อุปกรณ์การอบรม ตลอดจนเรือ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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

7.  สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลตลาดแค 
9. งบประมาณ 



   ๑๒ 

 

 200,000  บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม และน าความรู้ และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างองค์กรที่ได้รับ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ตลาดแค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

11. ติดตามประเมินผล 
  พิจารณาจากผลการประเมินก่อนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพบุคลากร ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักที่ส าคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกด้าน ก็จะท าให้การ
พัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว จึงจ าเป็นที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาองค์กร 

เทศบาลต าบลตลาดแค ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานด้าน
วิชาการขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาการ โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ราชการ/เอกชนต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีความพร้อม อย่างน้อย 1 หน่วยงานราชการ/เอกชน 
3.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณจ์ากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาใน  
      ทุกๆ ด้าน 
3.3 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานด้านวชิาการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
       เทศบาลต าบลตลาดแคใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าและพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
      ประสิทธิผลมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลตลาดแค ได้รับการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ๑ ครั้ง/ป ี
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  หน่วยงานราชการ/เอกชน  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

6.๒ แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
6.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ/เอกชน เพื่อขอใช้สถานที่ 
6.4 ประชาสัมพันธ์ใหสมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลและลูกจางในสังกัดรับทราบโครงการและวัตถุ
ประสงคของโครงการ 
6.๕ ด าเนินการตามโครงการ 
6.6 การสรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 –2564) 



   ๑๓ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย  1  ครั้ง/ปี 

10.2บุคลากรมีทักษะมีความรู้ความสามารถและน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ:โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาล
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นขอ งตนเองทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุน  อีกทั้งบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นยังมีหลายบทบาทด้วยกัน ได้แก่ บทบาทด้านนิติบัญญัติ  ซึ่งเป็น
บทบาทที่ส าคัญ สามารถที่จะออกกฎหมายบังคับใช้เองในท้องถิ่นในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นจ า เป็นต้องมีการออกกฎหมายมา
บังคับ บทบาทด้านการควบคุมการบริหาร เป็นบทบาทที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารท้องถิ่นของฝุายบริหาร และบทบาท
ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเป็นตัวแทน
ของประชาชน โดยการสะท้อนปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ น าเสนอไปยังฝุายบริหารเพื่อ
แก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นยังจ าเป็นจะต้องเป็นจุดเช่ือม
ทางการสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค จึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจในการบริการขององค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 
  ๒.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของคณะผู้บรหิารและการตรวจสอบของฝุายนติิบัญญัติ 

๓.  เพื่อเป็นการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์  
     สุขแก่ประชาชน 
๔.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแคใหม้ีวิสัยทัศน์ 
     กว้างไกล  

  ๕.  เพื่อสร้างจติส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขดักันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ 
       ทับซ้อน 
4. เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 
      คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน  ๑๗  คน 
5. วิธีด าเนินการ 



   ๑๔ 

 

งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดแค จดัท าและเสนอโครงการ ประสานงาน
วิทยากร วันเวลาอบรม สถานท่ีอบรม ด าเนินการด้านธรุการ อุปกรณ์การอบรม ตลอดจน   เรื่องอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
8. งบประมาณ 
  100,000  บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและน า
ความรู้ที่ได้รับ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

11. ติดตามประเมินผล 
  พิจารณาจากผลการประเมินก่อนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล

ตลาดแค 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรปูแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียไดรับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๔  หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้-
ความรูเรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลตลาดแคเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแคเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตลาดแค มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้-
หน่วยงานปลอดจากการทุจริต คอร์รัปช่ันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 
4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติและ
ปฏิบัติงานทีไ่ม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน  
2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของปุาไม้  และแหล่งน้ า โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม ้แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหลง่น้ าขนาดใหญ ่และปุาไม้คือแหล่งน้ าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้น้อมน าพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาด าเนินการและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมปูองกัน และรักษาพื้นปุาไม้
ที่มีอยู่ของประเทศรวมทั้งเร่งพื้นฟูและเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้มาโดยตลอดและเนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ปุาฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศ
หนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ดังนั้นประเทศต่างๆ
ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศซึ่งการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม
ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่น้ันๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  (Beautified City) 
และร่วมถวายเป็นราชสักการะเทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของ
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ประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชเสาวนีย์ในการช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ แหล่งน้ า 
    และสิ่งแวดล้อม 
๒. เพี่อรณรงค์ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ปุาไม้   
    แหล่งน้ า และสิ่งแวดล้อม 

  ๓. เพื่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าในพื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแค 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้ าราชการเจ้ าหน้าที่ ในสั งกัด  ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค  

5. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. มอบงานให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๔.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

๕.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
  ๖.   ด าเนนิการตามแผนงานและสรปุผลการด าเนนิงาน 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท  
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค   
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.ได้สนองแนวพระราชเสาวนีย์ในการช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 

2.เกษตรกร ประชาชนมีจิตส านึกและมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ปุาไม้ แหล่งน้ า และ   
   สิ่งแวดล้อม 
๓. ไดส้รา้งและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค เพื่อปูองกันภัยทางธรรมชาติที่อาจ 
   เกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย   

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
2. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรปุาไม้ถูกท าลาย เป็นผลให้น้ าจากฝนท่ีตกลงมาไหลบ่าจากท่ีสูงลงสู่ที่ลุ่มต่ าอย่างรวดเร็ว เกิด
การกัดเซาะพังทลายของหน้าดินเกิดดินถล่ม น้ าท่วม เป็นเหตุให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย นอกจากนี้ท าให้ดินสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ท่ีประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง 
อาจมีผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ท าการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
จึงพระราชทานพระราชด าริให้มีการน า"หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ปูองกันการชะล้างพังทลายของดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เนื่องจากหญ้าแฝก เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า รากหญ้าแฝกลึกและยาว
สานกันเป็นก าแพงธรรมชาติอันแข็งแกร่งแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ าที่ไหลบ่า รักษา
หน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา      
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การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าให้อุดมสมบูรณ์ ปูองกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน 
ปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง ด้วยลักษณะรากฝอยที่สานกันแน่นและมีความยาวหยั่งลึกลงดินจะช่วย
พยุงดินให้แน่นหนาเหมือนก าแพงที่ทนแรงกัดเซาะโอบอุ้มความช้ืนไว้ใต้ดินลึกเพื่อปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ข้อหนาๆ ที่กอ
ต้นนั้นช่วยกรองตะกอนดินและเศษซากต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ าได้ ชะลอความเร็วและความแรงของน้ าไหลบ่า  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการจัดการสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าปรับปรุงสภาพแวดล้อม และรู้จักคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยร่วมกันปลูก
หญ้าแฝกในพ้ืนท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสม 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน  
    ทรัพยากรน้ าและสภาพแวดล้อม 
๒. เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ที่ดินได้รู้จักหญ้าแฝก และเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกใน 
    การอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก 
๓.ปลูกเพื่อปูองกันดินถล่ม น้ าท่วมพื้นที่ลาดชัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพื้นที่วิกฤต และพื้นที่อ่ืนๆ ตาม 
    ความเหมาะสม 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้ าราชการเจ้ าหน้าที่ ในสั งกัด  ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลต าบลตลาดแค  

5. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. มอบงานให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๔. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 

  ๕. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  ๖.  ด าเนินการตามแผนงานและสรปุผลการด าเนินงาน 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท  
8.  สถานที่ด าเนินการ 

พื้นที่ เทศบาลต าบลตลาดแค 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน  
   ทรัพยากรน้ า และสภาพแวดล้อม 
2. เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ที่ดินไดรู้้จักหญ้าแฝก และเข้าใจวธิีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการ 
    อนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรงุสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ถึงคณุค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก 
๓. ปูองกันดินถล่ม น้ าท่วมพื้นที่ลาดชัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพื้นที่วิกฤต และพื้นที่อ่ืนๆ ตามความ  

       หมาะสม 

 

 



   ๑๘ 

 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ความเป็นมาของโครงการฯ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรม
พืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจน
ให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
  ทั้งนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ. 2503 
ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดาโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน
แห่งพระองค์โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปุาธรรมชาติการส ารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและ
รักษาในพื้นท่ีที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนักในความส าคัญเกิดความปิติ และส านึกที่
จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่น
ก าเนิดในประเทศไทยสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพื้นฐานหลักในการด ารงชีวิตของมนุษย์จึงนับ
ได้ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปประโยชน์ท่ีเคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติความต้องการของสังคม และผู้บริโภค การ
ส ารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่
รู้จักแพร่หลายมีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นก าเนิดพืชบางชนิดมีมาช้า
นานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์จนอาจถูกละเลย หรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย 

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชด าริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ท่ีเฝูาทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปีโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สว นจิตรลดา 
กรุงเทพมหานครว่า 

"ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ นี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปี แล้วและคิดกันว่าจะท าต่อในช่วงที่สองอีก 5 ปี และคิดมาใหม่ว่าในขั้นที่สองนี้
จะท าในลักษณะไหน ที่จริงในเบื้องต้นนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนักพฤกษศาสตร์หรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงจะ
สายไปเสียแล้ว เพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถจ าช่ือคนสัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืชพรรณและทรัพยากรของ
ประเทศเรามานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอื่น เวลาไปไหนทีมีคน
ตามกันเยอะแยะ ถ้าจะศึกษาสัตว์สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า นอกจากทาง
กรมปุาไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครั้งแรกในเบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในท่ีต่างๆ ตามปุาเขาดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิศาสตร์อย่างไรและก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐของเอกชน ทั้งเป็น
หน่วยงานราชการ เช่น กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร และกับทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องของพืชศึกษาว่าพืชกี่
ชนิดทั้งเรื่องของพืชชนิดต่างๆ เรื่องงานอนุกรมวิธาน อย่างนี้เป็นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่งจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการการ
รวบรวมว่าแต่ละสถาบันได้ท างานในส่วนของตนอย่างไร และงานนั้นอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นพืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้
รวบรวมนั้น ช่ือต่างหรือซ้ ากันอย่างไร เพื่อที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรบ้าง ที่จริงแล้วงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้
เป็นเรื่องที่ท าได้ยากและท าได้ช้า คนๆ เดียวหรือว่าสถาบันๆ เดียวนั้นจะครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมดถ้ามีหลายๆ หน่วยงานช่วยกัน



   ๑๙ 

 

ครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้กันนั้นก็อาจจะเกิดเป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึงว่าอยากจะท า
ฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน ที่วังนี้ซึ่งก็มีความรู้สึกว่า 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร 
แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน ก็ย่อมจะไม่พอพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องท างานอะไรที่จะประหยัดที่ที่สุดในตอนนั้นก็
เลยคิดว่าท าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกช่ือพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงานต่างๆ ที่ ดร. พิศิษฐ์ 
ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ออกไปหลายๆ อย่าง ซึ่งงานท่ีกล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยราชการต่างๆ ได้ท ามาแล้วเป็นจ านวนมากและ
หลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการตั้งขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มาตกลงกันแน่นอนว่า
ใครท าอะไรและในส่วนที่เหลือกัน ถ้าซ้ ากันโดยไม่จ าเป็นก็อาจจะตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันนี้งานนี้ใครจะท า หรืองานที่โครงการ
ทางด้านส านักพระราชวังเคยท าอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงานท่ีมีช่ือของหน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรงรับไปท าแล้วทางส านัก
พระราชวังก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั้นและก็หันมาท างานทางด้านการประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าก็
เป็นการสมสมัยในปัจจุบันซึ่งประเทศค่อนข้างจะฝืดเคือง เพราะฉะนั้นท างานอะไรถึงแม้จะเป็นงานที่ดีถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็น
การประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ ที่ว่าให้ในส่วนนี้แล้วก็จะได้จ าเป็นจะไม่ต้องให้ในหน่วยงานอื่น หรือถ้าให้หน่วยงาน
อื่นก็ต้องให้ท าไป และงานนี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะท างานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จ าเป็นใน
ขั้นนี้หรือท าได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริงๆ และก็ประหยัดไปได้เป็นบางส่วนก็ดี 

ส่วนส าหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่างๆ มาหลายแห่ง ก็เห็น
ว่าเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผ่นดินนี้ ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติ
ของตัวเขาการที่จะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกช่ืนชม และรักหวงแหน
ในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้แนะน าโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการๆ น้ี โรงเรียนทั่วๆ ไปด้วยว่าเรื่องของนอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ 

การสอนในวิชาต่างๆ ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นให้เป็นตัวแบบ 
หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะท าให้เรื่องของการเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ใน
เรื่องของพืชเหล่านี้ หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชา
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะช่วยได้ในที่น้ียังไม่เคยกล่าวคือเรื่องของวิชาการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่แล้วที่ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ท้องถิ่นนอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ต าราก็มีการส่งเสริมให้
ครู อาจารย์  ในท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้นในระยะนี้ ซึ่งเท่าที่ได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ไปแนะน ามาในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรนั้นได้เสนอว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้เด็กนักเรียนปลูกปุาหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะ
ให้ออกไปดูข้างๆ โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นช่ืออะไร เป็นอะไร และพอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไป
ส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการงานในระยะแรกๆ  ที่เริ่มท างานเมื่อ พ.ศ. 2523 ในช่วงนั้นออกไปท างานก็ท างานอย่างค่อนข้างจะ
เบี้ยน้อยหอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักหรืออุปกรณ์ที่ใช้มากนัก ได้ครบทุกแห่งที่ไป
ก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นที่พอจะมีอยู่ ผักพื้นบ้านผักพ้ืนเมืองหรือของที่เขากินอยู่แล้วเสริมเข้าไปในมื้ออาหารนั้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็น
เรื่องที่น่าศึกษาเพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลายอย่าง ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นเขาก็รู้และก็มีช่ือพื้นเมือง 
แต่ว่าพอเอาเข้าจริง แม้แต่ช่ือวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่าช่ืออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลานี้ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง คือได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้นไว้ด้วย
เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย เพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ประจ ายังมีอายุยืนอยู่ แต่เห็นว่าจากการวิจัยของ
นักวิชาการ ก็ได้ทราบว่ามีพืชพื้นบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษบ้าง ท าให้เป็นข้อคิดที่ว่าถ้าบริโภคกันในส่วนท่ีเป็น
ท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษภัยมากเพราะว่าในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ได้ก็น ามาบริโภคอีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็น ามาบริโภค แต่ถ้า
สมมุติว่าเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการขึ้นมา แล้วก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจ านวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ าๆ ซากๆ ซึ่งจะมี
อันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้ที่ยกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง และมีการศึกษาได้
หลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันท าถ้าจะช่วยกันจริงๆ น้ีก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ถึงขั้นตอนนี้ก็คงต้องแบ่ง
หน้าที่กันเพื่อที่จะแบ่งในด้านปริมาณงานท่ีท าหรืองบประมาณที่ท าก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้ หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า ถ้าคนเรามี
ความคิดพุ่งแล่นอะไรต่างๆ นานา ก็คิดได้แต่ถึงตอนท าจริงมีขั้นตอนเหมือนกัน การใช้คนให้ท าอะไรนี่ก็ต้องคิดถึงกระบวนการว่าจะ
ไปถึงเปูาหมายที่เราต้องการนั้นจะต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความคิด ความอ่านต่างๆ ซึ่งจะไปใช้ใครท าก็ต้องเอาให้แน่ว่าเขา
เต็มใจหรืออาจเต็มใจ แต่ว่ามีภารกิจมาก มีเวลาจะท าให้เท่าใดหรือเขาอาจท าให้ด้วยความเกรงใจเราแล้วว่าทีหลังอย่างนี้เป็นต้น ก็



   ๒๐ 

 

บอกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาท าอะไรก็มิได้บังคับก็ขอเชิญเข้าร่วมช่วยกัน แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัยประการใดก็ไถ่
ถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจเพราะถือว่าท างานวิชาการ แบบนี้ไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคืองถ้าใครท าไม่ได้ก็แล้วไป ก็ท าอย่างอื่น ท าอย่าง
นี้ไม่ได้ก็ต้องท าได้สักอย่าง คิดว่าโครงการนี้ขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องดูเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครท าอะไรได้และประโยชน์
อาจจะมีอีกหลายอย่างเช่น งานบางอย่างหรืออย่างพืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้วยซ้ าถ้าเราทราบสรรพคุณของเขาและ
น ามาใช้ในส่วนที่ว่าถ้าขยายพันธุ์แล้วไม่อันตราย คือการขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็อาจเป็นได้ ทั้งนี้ก็ต้องไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการสิ่งที่ถูกต้อง อะไรที่เป็นคุณ อะไรที่เป็นโทษ และยังมีเรื่องที่
เกี่ยวข้องในเรื่องของงานของเงิน 

ในที่น้ียังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่ดิน อาจจะต้องมีการก าหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้นอยู่ในสภาพไหน 
สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิหรือหน้าที่ท าอะไรบ้างใครท าอะไรได้ ใครท า
อะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่พูดนี้มิได้หมายความถึงว่าจะเป็นการจะ
จับผิดว่าใครท าผิดใครท าถูก แต่ว่างานในโลกปัจจุบันนี้ ท าอะไรก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะว่า
ต่อไปงานนี้ของเราอาจจะไม่ใช่จ ากัดอยู่แต่ภายในประเทศอาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอื่นด้วยเป็นการสร้างความเจริญ
ให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการท างานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได้ นี่ก็เป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้" 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
    เทศบาลต าบลตลาดแคแก่ประชาชน 

  ๒. ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชน 
  ๓. เพื่อให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้ าราชการเจ้ าหน้าที่ ในสั งกัด  ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค  

5. การด าเนินโครงการ 
  ๑.  ศึกษากิจกรรมของโครงการ ดังน้ี 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที ่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่  5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่  6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
กิจกรรมที่  7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่  8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

  ๔.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
๕.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
๖.   ด าเนนิการตามแผนงานและสรปุผลการด าเนนิงาน  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐ บาท   
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค   
 



   ๒๑ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1  ประชาชนมีความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่เทศบาล 
    ต าบลตลาดแค 

  2  เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชน 
  ๓  การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

โครงการที่ 4 

๑.ชื่อโครงการ :  โครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะในครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาล โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 
และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประเทศไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐระยะ๑ ปี โดยใช้หลัก ๓ Rs และจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายจังหวัดสะอาดซึ่งเป็น
นโยบายที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยจังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นโคราชเมืองสะอาด ( Korat Green 
and Clean City) น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกายภาพท่ีดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวโคราชการขับเคลื่อนนโยบายนี้จ าเป็นต้องอาศัยความรว่มมือจากอปท.ในจังหวัดด าเนินการสง่เสรมิประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก
จัดการกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรือ่งขยะโดยเน้นให้ความรู้เรือ่งคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางเพื่อลดปรมิาณขยะและน าขยะกลับมา
ใช้ใหม่ซึ่งเป็นแนวทางลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมและน าไปสู่เปูาหมายจังหวัดสะอาดต่อไป 

ส าหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีจ านวนมากทั้ง
ประชากรในทะเบียนบ้านและประชากรแฝงส่งผลให้ขยะที่เกิดจากการด ารงชีวิตประจ าวันมากเป็นเงาตามตัวไปด้วย โดย
เทศบาลมีการจัดตั้งถังขยะรองรับไว้ตามจุดต่างๆในชุมชนและจัดเก็บขยะได้ประมาณ๓.๕ - ๔ ตัน/วันซึ่งในบางครั้งเกิดขยะ
ตกค้างสะสมในชุมชน ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน บริเวณหน้าบ้านและถนนดูไม่สะอาดตามักมีขยะล้นถังหรือตกหล่นตามถนน
เทศบาลต าบลตลาดแคโดยชุมชนบ้านตะขบ จึงเกิดแนวคิดที่จะท าให้ถนนปลอดถังขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชาชน
จะน าทิ้งในแต่ละวัน 

จึงได้จัดท ากิจกรรม“ชุมชนน าร่องบ้านตะขบ ถนนปลอดถังขยะ”ขึ้นโดยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณ
ขยะและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการขยะชุมชน 
3. ความสอดคล้องและสัมพันธ์เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

3.๑ นโยบายรัฐบาล ตาม Roadmap การจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผานความ 
      เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
3.๒ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.3.2 ปัญหา 
      สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะมลูฝอยยังไม่ได้  
      รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.๓ ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and   
      Clean City) น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมกายภาพท่ีดี  
3.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตลาดแค สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
      การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสาธารณะในเขตชุมชน 
   ๒. เพื่อลดงบประมาณในการจัดซือ้ถังรองรับขยะของเทศบาล 
   3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานราชการในด้านการบริหารจดัการขยะ 
   4. เพื่อสร้างนิสัยและจติส านึกท่ีดใีห้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
   ๕. เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบและมีศนูย์การเรียนรูด้้านการจดัการขยะชุมชน 
๕.เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงพื้นที่ 

1. ด าเนินการในเขตพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลตลาด โดยมีชุมชนบ้านตะขบ หมู่ที่ ๔ ต าบลธารปราสาท   
    อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่น าร่อง 



   ๒๒ 

 

2. ด าเนินการขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชนอื่น ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ต าบลธารปราสาท อ าเภอ 
    โนนสูง จังหวัดนครราชสมีา  

 ๕.๒ เชิงปรมิาณ 
  ๑. ลดปริมาณขยะมูลฝอยล้นถังขยะ สรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความร าคาญต่อชุมชน 
 ๕.๓ เชิงค่าใช้จ่าย 
  ๑. ลดค่าใช้จ่ายในการก าจดัขยะรวม  
  ๒. ลดค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อถังขยะ  
  ๓. เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และน าขยะกลับมาใช้ประโยชนใหม่ให้ครัวเรือน 
 ๕.๔ เชิงคณุภาพ/ประสิทธิภาพ 

๑. ลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมือ่แยกวัสดุส่วนท่ียังมปีระโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษโลหะ  
    พลาสติก ฯลฯ  ก็จะเหลือปรมิาณขยะจริงท่ีจ าเป็นต้องก าจดัหรอืท าลายน้อยลง  
๒. ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง จึง

ใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ เช่น สามารถซื้ อถังขยะให้น้อยลง 
สามารถซื้อรถเก็บขนขยะให้น้อยลง สามารถมีคนงานจ านวนน้อยลง และใช้เงินจ้างในการก าจัดและ
ท าลายขยะน้อยลง ถ้าปริมาณขยะลดลง งบประมาณก็สามารถเหลือน าไปพัฒนางานด้านอื่นได้ เช่น 
ซ่อมแซมถนน สร้างสวนสาธารณะ และการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

๓. ได้วสัดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหมเ่รียกว่า (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯเช่น 
กระดาษ ๑ ตัน ไดม้าจากการตัดตน้ไม้ใหญ่ถึง ๑๗ ต้น เพื่อมาใช้ท าเยื่อกระดาษ 

๔. สงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยดัพลังงาน จากข้อที่ ๓ จะได้ผลเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
และประหยดัพลังงาน เพราะนอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังไม่ต้องใช้
พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ทีเ่ป็นพลาสติกนั้น แทนที่จะต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ซึ่ง
กว่าจะไดต้้องใช้พลังงานมากมายก็ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่ 

๕. ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะในเมื่อขยะน้อยลงสิ่งแวดล้อมกจ็ะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้นปลอดภยัต่อ
สุขภาพมากข้ึน ซึ่งผลประโยชน์ทีก่ล่าวมาทั้ง ๔ ประการก็เป็นผลประโยชน์ของทุกคนในท้องถิ่นร่วมกัน 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖1 
๗.การด าเนินงาน 
 ๗.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ 

ประชุมหารือกิจกรรมกรรมถนนสวยปลอดถังขยะ บริเวณชุมชนบ้านตะขบ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการ
ด าเนินกิจกรรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการให้ชาวบ้านได้เสนอแนวทาง แสดงความคิดเห็น 
เสนอข้อมูลที่มีผลต่อการด าเนินงานท้ังด้านดี และด้านเสีย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานที่จะ
ได้รับความร่วมมือจากชุมชน รวมถึงการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลตลาดแคเข้าร่วมประชุม 

 ๗.๒ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบตักิารด าเนินกิจกรรม 
  ๗.๒.๑ เขียนแผนงานและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  ๗.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิโครงการเพื่อมอบหมายหนา้ที่ 
  ๗.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๗.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๗.๓.๑ จัดหาและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ 

๗.๓.๒ จัดท าสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ และประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขอสนับสนุนสื่อ   
         ประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ 
๗.๓.๓ จัดกิจกรรม รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะ หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล จัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและผลกระทบ 

   ๗.๓.๔ ด าเนินงานตามแผนที่เตรียม โดย 



   ๒๓ 

 

๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ตัวแทนครัวเรือน เพื่อเป็นแกน 
    น าและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบรหิารจัดการขยะและคดัแยก  
    ขยะในครัวเรือน 

    - หลักสูตรการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
    - หลักสูตรการผลติปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนและชุมชน 

๒. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ และการลดมลพิษ  
    สิ่งแวดล้อมในชุมชนเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการขยายผลการปฏิบตัิจริงครอบคลมุ  
    ทุกพื้นที่  

๗.๔ ขั้นตอนการประเมินผล 
 ๗.๔.๑ ประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ๗.๔.๒ ประเมินความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม  
 ๗.๔.๓ สรุปผล ถอดบทเรียน ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  

๘. งบประมาณ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท  
๙. สถานที่ด าเนินการ 
 ชุนชมบ้านตะขบ หมู่ที่ ๔ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๑. ตัวชี้วัดโครงการ 
 ๑๑.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output Indicators) 
  ๑๑.๑.๑เทศบาลประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ ร้อยละ 20 
  ๑๑.๑.๒ เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ ร้อยละ 20 
 ๑๑.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome Indicators)  
  ๑๑.2.1 ถนนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม   
  ๑๑.2.๒ ถนนปลอดกลิ่นและไมเ่ปน็แหล่งเพาะเชื้อโรค 
  ๑๑.๒.๓ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการขยะชุมชน 
  ๑๑.2.4 มีศูนย์การเรยีนรูด้้านการจัดการขยะชุมชน 
๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ถนนสาธารณะในเขตชุมชน มคีวามสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. ลดงบประมาณในการจัดซื้อถังรองรับขยะของเทศบาล 
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการในด้านการบริหารจัดการขยะกับหน่วยงานราชการ 
  4. ประชาชนจิตส านึกและนิสยัทีด่ีในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
  ๕. มีชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรยีนรู้ดา้นการจดัการขยะชุมชน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการที่ 1 

1.ชื่อโครงการ : โครงการหน่ึงใจให้ธรรมะ 
2.หลักการและเหตุผล 

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เร่งเร้ารุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิกฤติทางด้านวัฒนธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมของเด็กและเยาวชนไทย โดยสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรุนแรง   และปัญหา
ทางด้านอาชญากรรมต่างๆ ในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่คนในสังคมควรตระหนักและร่วมกันเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
ของสังคม คือ การร่วมปลูกเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีงามให้แผ่กระจายไปท่ัวท้ังสังคม 

การฟังธรรมะคือการศึกษาหาความรู้ที่จะท าให้ชีวิตเรามีความเจริญขึ้นนั้นถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง การได้รู้จัก
แบ่งปันเวลาในการที่จะจัดให้ตัวเราเองได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงาม และน าสิ่งนั้นมาใคร่ครวญให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา
ถือเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ต้องฝึกฝน โดยเฉพาะการน าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาประพฤติปฏิบัติให้สังคมของเราดีขึ้น ให้ตัวของเรามี
คุณค่ามากขึ้นเป็นการยกระดับจิตใจและพัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้น 

เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดท าโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน  และประชาชนทั่วไปโดยมุ่งให้มีความรู้คู่
คุณธรรมและมีคุณธรรมน าความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรมเป็น
เครื่องน าทาง พร้อมท้ังส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผู้น าและจิตส านึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งเพื่อให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีประสบการณ์ เรียนรู้หลักพุทธธรรมน าชีวิต ฝึกเจริญสมาธิ พัฒนาความคิดสติปัญญา
ส าหรับเป็นภูมิคุ้มกันให้ด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ และฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังหลักศลีธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมของเด็ก
และเยาวชน  และ 
    ประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อมุ่งให้มีความรู้คู่คณุธรรมและมีคณุธรรมน าความรู้ พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
    ทั่วไป  ให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องน าทาง   
4. เพื่อให้ส่งเสริมจิตสาธารณะ พฒันาภาวะผู้น าและจิตส านึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตั้งแตเ่ยาว์วัย   
5. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีประสบการณ์เรียนรู้หลักพุทธธรรมน าชีวิต   
6. เพื่อฝึกเจริญสมาธิ  พัฒนาความคิดสติปัญญาส าหรับเป็นภูมิคุม้กนัให้ด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท 
    ขาดสติ และฝึกปฏิบตัิตนตามหลักวิถีพุทธ เพื่อสนับสนุนรปูแบบการด าเนินกจิกรรมต่างๆ  

4. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

5.พ้ืนที่ด าเนินงาน 
หน่วยราชการ/เอกชน 

6.วิธีการด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค 
3. ด าเนินการประชุมวางแผนงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรปุและประมวลภาพกิจกรรม 
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7.ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8.งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
  50,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10.ตัวชี้วัด 

สร้างจิตใต้ส านึกให้กลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปให้น าแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ปลูกฝังหลักศลีธรรมทางพระพทุธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน  และ 
    ประชาชนท่ัวไป 
2. มุ่งให้มีความรู้คู่คณุธรรมและมคีุณธรรมน าความรู้ พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ให้มี   
     คุณธรรมเป็นเครื่องน าทาง   
4. ส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผู้น าและจติส านึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัย   
5. ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีประสบการณ์ เรียนรูห้ลักพุทธธรรมน าชีวิต   
6. ฝึกเจริญสมาธิ พัฒนาความคิดสติปัญญาส าหรับเป็นภูมคิุ้มกันใหด้ าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ 
และฝึกปฏิบัตติน  
    ตามหลักวิถีพุทธเพื่อสนับสนุนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

โครงการที่ 2 

1.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน 
2.หลักการและเหตุผล 
  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ได้ผลที่สุด  

เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้ริเริ่มด าเนินโครงการเสริมสร้า งทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  และเพื่อ
เป็นการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
3.วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความส าคญัของสถาบันพระมหากษตัริย์ 
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิต  
    ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเดก็และเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
    ปัจจุบัน 

4.เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียนชั้น ป.5 -ม.3 
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5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 
6.วิธีการด าเนินงาน 

1.  จัดท าโครงการขออนุมัตติ่อผู้บริหาร 
  2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  3.จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   
  4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    5.ก าหนดการจัดท าโครงการ เดือนกรกฎาคม  
    6.ประเมินผลโครงการและสรุปการประเมินผลเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  50,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10.ตัวชี้วัด 

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  ปลูกจิตส านึก  น าหลักธรรมไปแก้ปัญหาในชีวิต 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.เด็กและเยาวชนไดร้ับความรู้เรือ่งคุณธรรม จริยธรรม และความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
๒. เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิตใิหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรปูแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝาุยการเมืองหน่วยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่ งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริตของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานใน
หน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างาน
ในหนว่ยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็น
แค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมา     
ภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบตัิการปูองกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอูงกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปlงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    
2.หลักการและเหตุผล 

ความส าคัญการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความทั่วถึงในการ
ให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน  ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ  รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้นเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการเลอืกตั้ง  การสมัครรับเลอืกตั้ง  หรือการตรวจสอบการก ากับดแูลการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาท้องถิ่นหรือ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองในระดับประเทศ 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดรูปแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อด าเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) ตามจ านวนและ 
    ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
5. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ภายใน ๔๕ วัน  นับแต่วันครบวาระหรือว่างลงเพราะเหตุอื่น 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
9. งบประมาณ 
  ๑๐๐,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงตรง  
โปร่งใส  ปลอดการทุจริต  ตรวจสอบได้   
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ังโยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลตลาดแค จะด าเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อออกให้บริการรับช าระ
ภาษีของผู้เข้าข่ายเสียภาษีในเขตเทศบาลตามบทบัญญัติ  พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และพ.ร.บ. ภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บของเทศบาล 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง พร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความส าคัญของการเสียภาษีตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจทางการเงินการคลังและงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขอ๔.๒ปรับปรุงรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเองโดยการเสริมสรางรายไดและการ
ปรับโครงสรางภาษี อาทิการขยายฐานภาษีการก าหนดอัตราภาษีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพิ่มประเภทภาษี
หรือรายไดใหม่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได
รูปแบบอื่นๆเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นในระยะยาวและมีแหลงรายไดของตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขอ  ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบงจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการปรับ
โครงสรางภาษี ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นการปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการ
ก าหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลองกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท
รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรอืรายไดที่รฐัแบงจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใหมๆ เพื่อให้องค
กรปกครองสวนทองถิ่น มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มตองสะทอนแหลงก าเนิดของภาษีนั้น ๆ    
เปนส าคัญ 

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้  ไดอยาง
ถูกตองครบถวนและเปนธรรมจึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจ ใหประชาชน  ผูเสียภาษีมา
ช าระภาษีโดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชนวาจ านวนเงินที่ไดจากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใชใน
การพัฒนาทองถิ่นประกอบกับไดจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีซึ่งไดก าหนดนโยบายวัตถุประสงค และเปาหมาย
ในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ท าใหตองออกใหบริการ
ประชาชนเพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายที่ก าหนดไว  

ดังนั้นเทศบาลต าบลตลาดแคจึงเห็นความส าคัญของการออกใหบริการประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีใหแก
เทศบาลต าบลตลาดแคและเพื่อเปนการอ านวยความสะดวกใหแกประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคโดยออกใหบริการ
จัดเก็บภาษีถึงพื้นที่ของแตละชุมชนข้ึน 
๓. วัตถุประสงค  
  ๓.๑  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

๓.๒  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล โดยสามารถจดัเก็บภาษี  และ ค่าธรรมเนยีมได้อย่างท่ัวถึง  
       ครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อให้เกดิความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๓.๓  เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนให้มีการตื่นตัวในการเสียภาษมีากข้ึน 
๓.๔  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบรหิารงานของเทศบาล 
๓.5  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและเตม็ใจในการช าระภาษี 
๓.6  เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ 
๓.7  เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความรู้ ความเขาใจในการช าระภาษีและขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวของ 
       กับการช าระภาษี 
3.8  เพื่อบริการใหขอมูลการสอบถามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการช าระภาษีตางๆของประชาชนเพื่อให    
       ประชาชนไดเขาใจ และเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 



   ๓๐ 

 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ ออกบริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ีใหครอบคลุมทุกชุมชนจ านวน๑๐ชุมชน 
๔.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคเสียภาษีไดในชุมชนของตนท าใหไมตองเสียเวลาในการท างาน 
      เพื่อเดินทางมายื่นเอกสารที่ท าการเทศบาลต าบลตลาดแค 
๔.๓ ประชาสัมพันธใหประชาชนในแตละชุมชนมาเสียภาษีท่ีชุมชนละไมต่ ากวารอยละ๗๐ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  เขตพื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแค 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

6.๒ แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
6.๓ ประสานกับผูใหญบาน, สมาชิกสภาเทศบาล, ประธานคณะกรรมการชุมชน ภายในชุมชน 
       เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 
6.4 ประชาสัมพันธ์ใหสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและลูกจางในสังกัดรับทราบโครงการและ 
      วัตถุประสงคของโครงการ 
6.๕ ด าเนินการตามโครงการ 
6.6 การสรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้นในการเสยีภาษี 
๑๐.๒ ไดขอมูลการจัดเก็บการประเมินภาษีอยางถูกตองและเปนธรรม 
๑๐.๓ สามารถจดัเก็บภาษีไดตามเปาหมายที่ก าหนดไว  
๑๐.๔ เทศบาลต าบลตลาดแคมีรายไดจัดเก็บเองมากขึ้น 
๑๐.๕ ประชาชนไดรับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนหนาทีข่อง  
        ประชาชนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น ทั้งด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารและปฏิบัติงานจะต้องมี
ความสุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขอ ง
ตนเองน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่และความต้องการ
ของประชาชนท่ีเข้ามารับบริการ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน 
2.  เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  



   ๓๑ 

 

3.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบถงึความต้องการและน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ      
     ให้บริการของเทศบาลตลาดแค 

4.เป้าหมาย 
  1.ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ทั้ง ๑๐ ชุมชน   
  2.  ประชาชนท่ัวไปที่มารบับริการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นที่เขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บรหิาร 
 2. จัดเตรียมเอกสารแบบประเมิน  
 3. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาจัดโครงการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 -2564) 
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ทราบถึงร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเทศบาลตลาดแค ในด้านการให้บริการ 

2. สามารถน าผลระดับความพึงพอใจ  มาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการของเทศบาลต าบล ตลาดแค 
    ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    
๒.หลักการและเหตุผล          

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคา ๒๕๕๑ และ เทศบาลต าบลตลาด
แค เห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั พย์สินเมื่อ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วจะท าให้ เทศบาลต าบลตลาดแค  มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ประชาชนไว้ใช้ส าหรับการจัดการจัดเก็บภาษี (ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ)  ไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บ
รายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลตลาดแค 
มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นเพื่อให้เทศบาลต าบลตลาดแค มีข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้ และ
มีฐานข้อมูลส าหรับการบรหิารงาน จึงได้จัดท า “โครงการแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยส์ิน”ของเทศบาลต าบลตลาดแคขึ้น   
๓.วัตถุประสงค์   

๓.๑  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลต าบลตลาดแคโดยสามารถจัดเก็บภาษตี่างๆ ได้อย่างครบถว้น  
       ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
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 ๓.๒  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมลูของ เทศบาลต าบลตลาดแค ในด้านการคลังท้องถิ่น 
 ๓.๓  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 
 ๓.๔  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมรีะบบท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
๔.เป้าหมาย        

เทศบาลต าบลตลาดแค มีเปูาหมายที่จะด าเนินการจดัท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยส์ิน ใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
ทั้งหมดของเทศบาลต าบลตลาดแค   

5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นที่ต าบลตลาดแค  ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ  6.89  ตารางกิโลเมตร 
๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๑ และปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๒) 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแค ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 6.89ตารางกิโลเมตร 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑  ขั้นเตรียมการ  ด าเนินการดงันี้ 
    ๑. จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ และแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
    ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงานในฝุายต่างๆ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน 

     ๓. ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
     ๔. จัดตั้งศูนย์อ านวยการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 
     ๕. น าระวางที่ดิน ระวางรูปถา่ยทางอากาศ ไปถ่ายส าเนาและปรับมาตราส่วน 
     ๖. จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมลู พนักงานเดินส ารวจข้อมูล  ภาคสนาม 
     ๗. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
     ๘. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานท่ีดินจังหวัดและอ าเภอ  

           ส านักงาน สปก. 
     ๙. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

 ๖.๒   ขั้นการจดัท าแผนที่ภาษีแมบ่ทและคัดลอกข้อมูลทีด่ิน ด าเนินการดังนี้ 
๑. จัดท าแผนท่ีเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
๒. แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK)  ในแผนที่เขตปกครอง 

๓. จัดท าแผนท่ีระวางทาบทับ 
 ๔. แบ่งเขต  (ZONE)  เขตย่อย  (BLOCK)  ในระวางที่ดิน 

 ๕. ก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน  (LOT) 
 ๖. จัดท าแผนที่แม่บท 

 ๗. จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมลูที่ดิน 
 ๘. คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน(ผท.1) 
 9. จะรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการฯ และกรมสง่เสริม 
    การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกระยะ 
 10.จะสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแตเ่ริม่โครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให้คณะกรรมการ 
     อ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน ให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน   
     ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ – 256๒) ด าเนินการในพื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแคซึ่งมีพื้นที่ประมาณ    
   6.89 ตารางกิโลเมตร 

๘.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจ่ายจ่ายงบประมาณ  ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค จ านวนทั้งสิ้นเป็นเงิน    
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  ๘.๑  ค่าจา้งพนักงาน จ านวน   -    คน  เป็นเงิน  -   บาท   
  ๘.๒  ค่าครุภณัฑ ์    เป็นเงิน  -   บาท 
  ๘.๓  ค่าวัสดุ    เป็นเงิน      ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๔  ค่าใช้สอย    เป็นเงิน      1๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๕  ค่าตอบแทน (ค่าอาหารท าการนอกเวลา) เป็นเงิน      - บาท 
    (ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)   รวมเป็นเงินท้ังสิ้น    2๐๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง และกองคลัง  เทศบาลต าบลตลาดแค 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เมื่อไดจ้ัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สินเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะท าให้ 

  ๑๐.๑   เทศบาลต าบลตลาดแคมรีายได้เพิ่มขึ้น 
  ๑๐.๒.  เทศบาลต าบลตลาดแคมีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  ๑๐.๓.  เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถบรหิารงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ       
 ๑๐.๔.  เทศบาลต าบลตลาดแค มรีะบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
2.หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมี เปูาหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตามนโยบายของการปฏิรูป
ระบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดท าได้โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๐ ขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  ที่ได้วางแนวทางการบริหารราชการไว้ว่าคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.2  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้องในการติดต่อราชการ 
  2.3  เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
4.เป้าหมาย 
                      ด้านปริมาณ  

- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคทั้ง 10 ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ที่ต้องขออนุญาต  
  ต่างๆด้านสาธารณสุขด้านคุณภาพ   
- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคที่อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ที่ต้องขออนุญาตต่างๆด้าน  
  สาธารณสุข ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจในการให้บริการ 

                                      - ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการขออนุญาตต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข 
    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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4.1 กระบวนการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

งานบริการ 
เอกสารที่ใช ้
ในการติดต่อ 

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 
หมายเหตุ ระยะเวลา 

(เดิม) 
ระยะเวลา 
(ปรับลด) 

1. ขออนุญาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
สะสมอาหาร 
1.1  ขอใบอนุญาตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ต่อใบอนุญาต 
 
 

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3..ใบรับรองแพทย์ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(กรณีจัดตั้งเป็นบริษัท) 
5. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้
มีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคล
และใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่
มีการมอบอ านาจ) 
6. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
7. หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ        
ด้วยตนเอง) 
1. ใบอนญุาต 
ของปีท่ีผ่านมา 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วย
ตนเอง) 

1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. การตรวจสอบ
สถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ยื่นแบบค าร้อง
พร้อมเอกสาร/
หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 

15  วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 วัน/ราย 

 
 
 
 

7  วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕ วัน/ราย 

 
 
 

 

 
4.๒  กระบวนการปฏิบัติในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

งานบริการ 
เอกสารที่ใช ้
ในการติดต่อ 

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 
หมายเหตุ ระยะเวลา 

(เดิม) 
ระยะเวลา 
(ปรับลด) 

2. ขออนุญาต 
ประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.1 ขอใบอนุญาตใหม ่
 
 
 
 

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
4. หลักฐานท่ีแสดง 
การเป็นผูม้ีอ านาจ 
(ในกรณีที่มกีารมอบอ านาจ) 
5. แผนที่ตั้งพอสังเขป 
6. หนังสือมอบอ านาจ  
(กรณไีมส่ามารถมาตดิต่อ 
ด้วยตนเอง) 

1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ตรวจสอบ
สถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 
 

๒0 วัน/ราย 
 
 
 
 
 

๑๐ วัน/ราย 
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งานบริการ 
เอกสารที่ใช ้
ในการติดต่อ 

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 
หมายเหตุ ระยะเวลา 

(เดิม) 
ระยะเวลา 
(ปรับลด) 

2.2 ขอต่อใบอนุญาต 
 
 
 
 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. หนังสือมอบอ านาจ  
(กรณไีมส่ามารถมาตดิต่อด้วย
ตนเอง) 
 

1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ตรวจสอบ
สถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 
 

20 วัน/ราย 
 
 
 

 

๗ วัน/ราย 
 
 
 
 

 

 
4.๓  กระบวนการปฏิบัติในการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

งานบริการ 
เอกสารที่ใช ้
ในการติดต่อ 

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 
หมายเหตุ ระยะเวลา 

(เดิม) 
ระยะเวลา 
(ปรับลด) 

๓. ขออนุญาตจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ 
๓.๑ ขอใบอนุญาตใหม ่
 
 
 
๓.๒ ขอต่อใบอนุญาต 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. แผนที่ตั้งพอสังเขป 
๔. หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณไีมส่ามารถมาตดิต่อด้วย
ตนเอง) 
1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. แผนที่ตั้งพอสังเขป 
๔. หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณไีมส่ามารถมาตดิต่อด้วย
ตนเอง) 

1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 
 
1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 

25วัน/ราย 
 
 
 
 
 

20วัน/ราย 

๒0วัน/ราย 
 
 
 
 
 

๑๕วัน/ราย 

 

 
4.๔  กระบวนการขั้นตอนการขอรับการบรกิารเก็บขนและก าจัดขยะมลูฝอย 

งานบริการ 
เอกสารที่ใช ้
ในการติดต่อ 

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 
หมายเหตุ ระยะเวลา 

(เดิม) 
ระยะเวลา 
(ปรับลด) 

๔.การขอรับบริการเก็บขน
และก าจดัขยะมลูฝอย 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
 

1. ยื่นค าร้องพร้อม
เอกสาร/หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เสนอพิจารณา 
4. แจ้งผลการ
พิจารณา 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
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 5.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม ระยะ/เวลา 
๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต.ค. ๖0 
๒ แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ต.ค. ๖0 
๓ ประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและรายะเวลาการปฏิบัติงานราชการและการ

ให้บริการประชาชน 
ต.ค. ๖๐ 

๔ ออกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ต.ค. ๖0 
๕ ด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 60 – ก.ย. ๖

1 
๖ ติดตามประเมินผล ก.ย. ๖1 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่ 1 ตลุาคม  2560 - 30 กันยายน25๖1 
7.สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
8. งบประมาณ 

20,000 บาท  
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ.โนนสูง  จ.นครราชสมีา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  ประชาชนมีความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ 
  10.2  สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและประชาชนไดร้ับประโยชน์สงูสุด 
  10.3  การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และประชาชนเกิดทัศนคติทีด่ีต่อหน่วยงาน 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย  ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนต ลอดจนจัดให้มีการรับฟูงและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบ
กับในปทีี่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อยา่งต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคดิเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลตลาดแคใหส้ั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลตลาดแค 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนญุาตการอนุมตัิและการปฏิบัติราชการ 
      ใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแคอ าเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสืมา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่เทศบาลต าบลตลาดแค ต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้ จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้ของนายกเทศมนตรหีรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมท้ังจัดท าแผนภมูิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรยีนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงก
ปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านักในเทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บรกิาร 
        ของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัวและบคุลากรมีความกระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงาน 
10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลตลาดแคเปลีย่นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีคว

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้นก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือกมอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติความรู้ความสามารถใน
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การที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ 

ดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับใหเ้ข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตดัสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผดิชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลตลาดแคภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเรว็และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหารปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ปลัดเทศบาล รองปลดัเทศบาล หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ ทุกส่วนราชการที่ไดร้ับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาล / กอง ทุกกอง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเทศบาล     
2.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ก าหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น "วัน
เทศบาล" 

           เทศบาลต าบลตลาดแคได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเทศบาลขึ้น 
เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างได้ตระหนักถึง
บทบาท และความส าคัญของเทศบาล     
3. วัตถุประสงค์ 



   ๓๙ 

 

๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้ตระหนักถึงบทบาท และเห็นความส าคัญของเทศบาล 

๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ได้มองเห็นถึงความส าคัญของการบริการและการอ านวยความสะดวก  ให้กับประชาชนผู้
มาใช้บริการของเทศบาล 

๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างของเทศบาลมีความรักความผูกพัน  ความสามัคคี  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีมากยิ่งข้ึน 

  4.  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน   
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลตลาดแคจ านวน  80 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดแค จดัท าและเสนอโครงการ  ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
9. งบประมาณ 
  5,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้างของเทศบาล  ตระหนักถึงบทบาทและเห็นความส าคัญของเทศบาล 

๒. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้างมองเห็นถึงความส าคัญของการบริการและการอ านวยความสะดวก  ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ
ของเทศบาล 

๓. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลมีความรักความผูกพัน  ความสามัคคี  มากยิ่งขึ้น 

  4. ได้ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนทราบ 
11. ติดตามประเมินผล 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานหลงักิจกรรมเสร็จสิ้น 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันท้องถิ่นไทย 
2.หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ก าหนดให้วันท่ี ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่น
ไทย” เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) 

            เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 



   ๔๐ 

 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึงเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลตลาดแค (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๑ ) จึง
ได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรก
ของประเทศไทย เมื่อวันท่ี  ๑๘  มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) 

๒. เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท  ภารกิจ  ผลงาน  และความส าคัญขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความเข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลตลาดแค  (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๑ )   

๓. เพื่อสร้างจิตส านึกของพนักงานเทศบาลต าบลตลาดแค ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลตลาดแค โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบาลต าบลตลาดแคและประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม จ านวน  80  คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดแค จดัท าและเสนอโครงการ ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
1. จัดบอร์ดนิทรรศการ “วันท้องถิ่นไทย” 
2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล 
3. สัมมนาวิชาการเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ของทุกปี 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค    
9. งบประมาณ 
  5,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ี
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมือง
นอกมณฑลกรุงเทพฯ  แห่งแรกของประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)  และ
ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาลต าบลตลาดแค   เกิดความ
ภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนในการบริการประชาชน 

3. ประชาชนเข้าใจบทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
10. ติดตามประเมินผล 
  พิจารณาจากผลการด าเนินงานหลงักิจกรรมเสร็จสิ้น 



   ๔๑ 

 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้  ทุกคนต่างก็พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง แต่ทราบหรือไม่ว่าจริงๆ
แล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คืออะไร มีหลักการอย่างไรบ้าง และใครสามารถน าหลักปรัชญานี้ไปใช้ได้บ้าง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้  อย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานช้ีแนะแก่
พสกนิกรชาวไทย เมื่อประมาณ 33 ปีมาแล้ว  และพระองค์ทรงช้ีแนะพวกเราอีกหลายๆครั้งด้วยกันดังปรากฏในพระราชด ารัส 
และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ และเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ยิ่งเป็นการ
พิสูจน์และเน้นย้ าว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้กับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเราได้เป็นอย่างดี   

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในภายนอก 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน
และด าเนินการทุกขั้นตอน  

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญา ดังนั้นทุกๆ คนก็สามารถน าไปใช้กับตนเอง ครอบครัวสังคม  จนถึงระดับประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร   พล
เรือน  ประชาชน  คนรวย คนจน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กันได้หมด 

แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ไม่ประมาท  โดยที่จะต้อง
ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม ไม่
สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งท้ังหมดนี้รวมกันเป็นหลักท่ีปฏิบัติได้  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๕มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนโดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียงสู่ชุมชนโดยมุ่งหวังให้
ประชาชนในชุมชน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต บริหารจัดการครอบครัวของตนเองให้เป็น
ครอบครัวพอเพียงเพ่ือน าไปสู่ชุมชนพอเพียง เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น สร้างโอกาสในการพฒันาพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหก้ับชุมชน เพื่อให้ชุมชน
เทศบาลตลาดแคเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

“ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข รูร้ักสามัคคี น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน” 

3.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวในชุมชนร่วมกันบรหิารจัดการครอบครัวของตนเองเป็น

ครอบครัวพอเพียงเพ่ือน าไปสู่ชุมชนพอเพียง 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สรา้งรายได้ ลดต้นทุนและปัจจยัการผลติทางการเกษตร 
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
4. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม

ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน 
 



   ๔๒ 

 

4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยราชการ/เอกชน 
6.วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการด าเนินโครงการให้ตรง
กับความต้องการและปัญหาของประชาชน 

2. ขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค 
3.ประชุมระดมความคิดเห็นโดยเชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารเทศบาล 

ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน   
4. อบรมให้ความรู้เรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศร ษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มเปูาหมายคือ

ประชาชนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง โดยผู้ที่มาให้  ความรู้คือคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และได้ท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเทศบาล
ต าบลตลาดแค เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิด นวัตกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนและจะร่วมกันแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชน
เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ 

5.รับสมัครครอบครัวที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวน าร่อง พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปกับเทศบาลต าบลตลาดแคและมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา ด าเนินชีวิตแบบสายกลาง ในลักษณะสามห่วงสองเงื่อนไข  คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เง่ือนไข คือ เง่ื อนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชนได้ปฏิบัติตาม  

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยมี
กลุ่มเปูาหมายคือคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค 
พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

7. ด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การสาธิตการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การ
เลี้ยงไก่ การปลูกผักไร้สารพิษ การเลี้ยงไส้เดือน การท าน้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ 

8. ทัศนะศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
กลุ่มเปูาหมายคือ ครอบครัวน าร่อง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง        
สู่ชุมชน 

  9. ด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
7.ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
  เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการเดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 
8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

500,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10.ตัวชี้วัด 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



   ๔๓ 

 

 
กิจกรรมที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ก าหนดการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะร่วมโครงการไดร้ับความรู้ที่ถูกต้องจาก
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา เป็นการ
เตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

เมษายน 
2557 

40,000 บาท 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนการด าเนิน
โครงการ 

1.เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลตลาดแค ผู้ใหญบ่้าน คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
2.เพื่อจัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
3.เพื่อท าสญัญาความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลตลาด
แคและมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

เมษายน 
2557 

40,000 บาท 

รับสมคัรครอบครัวน าร่องท่ีมี
ความพร้อมด าเนินโครงการ
ร่วมกับเทศบาลต าบลตลาด
แคและมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

เพื่อให้ได้ครอบครัวที่มีความพร้อมจริง ๆ ท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมกัน 

เมษายน –
พฤษภาคม 

2557 

- 

สร้างศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นศูนย์สาธติการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การเลีย้งไก่พันธุ์
ไข่ การปลูกพืชผักไรส้ารพิษ การเลี้ยงไส้เดือน การท าน้ า
หมักชีวภาพ ฯลฯ 

มิถุนายน 
2557 

100,000 บาท 

ทัศนะศึกษาดูงานการ
ด าเนินการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีมีการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาปรับใช้ให้
เข้ากับครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป 

สิงหาคม 
2557 

300,000 บาท 
 

 

กิจกรรมที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ก าหนดการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก
มะนาว 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากผู้ที่
ประสบความส าเรจ็ในการปลูกมะนาว การเลี้ยงไก่ด า การ
แก้ไขปัญหาดินเค็ม 

มิ.ย.-ก.ค. 
2558 

50,000 บาท 

ศึกษาดูงานการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและการบริหาร
จัดการชุมชนพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากชุมชนที่มีประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นชุมชน
พอเพียง เป็นชุมชนที่น่าอยู่ 

ส.ค.-ก.ย. 
2558 

50,000 บาท 

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มเติมในการประกอบ
อาชีพเสริม เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวตนเอง 

ส.ค. 
2558 

๕๐,๐๐๐ บาท 

สร้างศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นศูนย์สาธติการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การเลีย้งไก่พันธุ์
ไข่ การปลูกพืชผักไรส้ารพิษ การเลี้ยงไส้เดือน การท าน้ า
หมักชีวภาพ ฯลฯ 

ต.ค.57 –
ก.ย.58 

๕0,000 บาท 



   ๔๔ 

 

กิจกรรมที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕9 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ก าหนดการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ทัศนศึกษาดูงานการ
ด าเนินการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีมีการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาปรับใช้ให้
เข้ากับครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป 

สิงหาคม 
2558 

๒00,000 บาท 
 

อบรมให้ความรู้เรื่องการเลีย้ง
ไก่พันธุ์ไข ่

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากผูม้ี
ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ 

มิ.ย.-ก.ค. 
2559 

40,000 บาท 

อบรมให้ความรู้เรื่องการเลีย้ง
กบและปลาดุก 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากผู้มีความรู้ด้าน
การเลีย้งกบและปลาดุก 

ส.ค.-ก.ย. 
2559 

40,000 บาท 

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มเติมในการประกอบ
อาชีพเสริม เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวตนเอง 

ส.ค. 
2559 

๕๐,๐๐๐ บาท 

สร้างศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นศูนย์สาธติการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การเลีย้งไก่พันธุ์
ไข่ การปลูกพืชผักไรส้ารพิษ การเลี้ยงไส้เดือน การท าน้ า
หมักชีวภาพ ฯลฯ 

ต.ค.58 -
ก.ย.59 

20,000 บาท 

ทัศนะศึกษาดูงานการ
ด าเนินการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีมีการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาปรับใช้ให้
เข้ากับครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป 

สิงหาคม 
2559 

50,000 บาท 
 

 
กิจกรรมที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕60 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ก าหนดการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

สร้างศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นศูนย์สาธติการด าเนินการต่าง ๆ  

ต.ค.59–
ก.ย.60 

100,000 บาท 

ฝึกอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิ
ด้านการปลูกไมด้อกไม้
ประดับ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากผู้มีความรู้ด้าน
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

พ.ค.60 50,000 บาท 

ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมฝึก
ทักษะ การปลูกดาวเรือง 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ฝึกทักษะ การปลูก
ดาวเรือง 

เม.ย.60 50,000 บาท 

ฝึกอบรมให้ความรู้  ด้าน
การตลาดดาวเรือง และแปร
รูปต่าง 

เพื่อหาช่องทางจัดจ าหน่ายให้เกษตรกร และแปรรูปต่าง มิ.ย.60 50,000 บาท 
 

ทัศนะศึกษาดูงานการ
ด าเนินการโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งเรยีนรู้
ต้นแบบ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีมีการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาปรับใช้ให้
เข้ากับครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป 

ส.ค.60 250,000 

 
 
 



   ๔๕ 

 

กิจกรรมที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕61 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ก าหนดการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ฝึกอบรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
ปรัชญาพอเพียง 
การบริหารจัดการ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมไดเ้รียนรูจ้ากหล่งที่มีการ
ด าเนินการจริง เพื่อน ามาปรับใช้ให้เข้ากับครอบครัว
และชุมชนของตนเองต่อไป 

ต.ค.60-มี.ค.61 40,000 
บาท 

สร้างและสนับสนุนการท าปุ๋ย
อินทรีย์ 

เพื่อสร้างศูนย์การท าปุ๋ยอินทรีย์   เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

เม.ย.61-ก.ค.61 200,000 
บาท 

 
ทัศนะศึกษาดูงานการ
ด าเนินการโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งเรยีนรู้
ต้นแบบ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูจ้ากแหล่งท่ีมีการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง เพื่อน ามา
ปรับใช้ให้เข้ากับครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป 

ก.ค. 61-ส.ค.61 200,000 
บาท 

 

ตลาดนดัสเีขียว รักษาสุขภาพ เพิม่ช่องทางทางการตลาด เพิ่มรายได้ ต.ค.61 60,000 
บาท 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครอบครัวน าร่องท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการครอบครัวของตนเองให้เป็นครอบครัวพอเพียงและ
สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองไปสู่ชุมชนพอเพียง 

2. มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลติทางการเกษตร 
3. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีมูลค่าเพิม่ขึ้นและเกิดการพัฒนาพร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจใน

ระดับฐานรากให้กับชุมชน 
4. มีศูนย์การเรียนรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวง

ชนชาวไทยมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
6. ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา  มหาราชินี 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  นับเป็น
วันมหามงคลพิเศษอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งคนไทยทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน  ประกอบกับเป็นวัน
แม่แห่งชาติ  ซึ่งเทศบาลต าบลตลาดแคต้องการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแคเพื่อให้เกิด
ความรักความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณอันเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนเทศบาลต าบลตลาดแค ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของเด็กนักเรยีนโรงเรียนเทศบาลตลาดแคให้เป็นผู้มีความกตัญญู
ต่อมารดาและผู้มีพระคุณเทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท าโครงการจัดงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างเทศบาลตลาดแคได้แสดงความจงรักภักดตี่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ 



   ๔๖ 

 

๓. เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค  ได้แสดงออกถึงความรัก  ความกตัญญูต่อมารดาและผู้
มีพระคุณ 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
๒. พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างเทศบาลตลาดแค 
๓. นักเรียน  ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
๔. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
๕. ข้าราชการ/ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

๕. กิจกรรมด าเนินการ 
๑. ลงนามถวายพระพร 
๒. พิธีวางพานพุ่มสักการะ 
๓. พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ 
๔. พิธีไหว้แม่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
๕. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันท่ี ๑๒ สิงหาคม  ของทุกปี 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

ณ   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลตลาดแค 
๙.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๒. ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการท าความดี การท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพิ่มมากขึ้น 
๓. เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความกตัญญู มีคุณธรรมและจริยธรรม

เพิ่มมากข้ึน 

โครงการที ่2 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยในวันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นวันที่มีความหมายและส าคัญอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยที่ จะได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นที่เคารพสักการะสูงยิ่งของปวงชนชาวไทย เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดให้มี
กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พระราช
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและกิจกรรมภาคกลางคืนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

  ๒. เพื่ออนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทยสืบไป 
  ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  
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๕.  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
                      ๖.  เพื่อยกย่องเชิดชูพ่อตัวอย่างและพ่อดีเด่นในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย  

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนและชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและแสดงความกตญัญกูตเวทีต่อคุณพ่อ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนท่ัวไปไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมตักบาตร และถวายพระพรและ
พิธีมอบประกาศเกยีรตคิุณให้พ่อดเีด่น ร้อยละ 80 % 

๕.  กิจกรรมภายในงาน 
  ๑.  กิจกรรมการท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 

๒.  กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและความปองดองภายในชาติ 
๓.  การลงนามถวายพระพร 

  ๔.  พิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) 
  ๕.  กิจกรรมจุดพลุเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

๖.  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
  ๗.  กิจกรรมการแสดงถวายพระพรของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล 
  ๘.  กิจกรรมการแสดงถวายพระพรของนักเรียนนักศึกษา 
  ๙.  กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
          ๑๐.  กิจกรรมคัดเลือก “พ่อตัวอย่าง” 

๑๑.  กิจกรรมคัดเลือก “พ่อดีเด่น” 
          ๑๒.  กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (ชมรมผู้สูงอายุ)  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๒๘  กรกฎาคม ของทุกปี 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
๙.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ร่วมเฉลิมพระเกยีรติและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

๒.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป    

๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค เกดิความรักความสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว 
๔.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ร่วมกิจกรรมด าเนินการของเทศบาลฯ 

โครงการที 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธี 
2.หลักการและเหตุผล 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ 
ไทยทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด 
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โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

ดังนั้น เพื่อสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ  พนักงาน  ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  จึงได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธี ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของเทศบ าลต าบลตลาดแค  และ
ประชาชนท่ัวไป ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

      ๒. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูน  ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                        
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ลกูจ้าง
ทั่วไปเทศบาลต าบลตลาดแค  และประชาชนท่ัวไป 

5. วิธีด าเนินการ 
งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค  จัดท าและเสนอโครงการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.สถานที่ด าเนินการ 
                สถานท่ีด าเนินการ  เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
9. งบประมาณ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      ๑. เกิดความรัก  สมัครสมาน  สามัคคี  ในความเป็นชาติไทยท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ 
2. เกิดความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลีย่นพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรบัได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขัอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการ 
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ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

3.2 เพื่อให้ทุกสวนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบตัิ 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกจิการ
บ้านเมืองท่ีด ี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสมัพันธ์พร้อมแจง้ให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบตัิ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลตลาดแค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลตลาดแคให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็น
ปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลตลาดแคยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหนว่ยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อยา่งช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  



   ๕๐ 

 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือ
กับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่
พบการทุจริตแต่อยา่งใด 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการ กรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกนัการทุจริต ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส านักปลดัเทศบาล/กองทุกกอง/ฝาุย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ส านักปลดัเทศบาล/กองทุกกอง เทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
- ส านักปลัดเทศบาล/กองทุกกอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จา่ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสด ุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาล/กองทุกกอง เทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เทศบาลต าบลตลาดแคมีมาตรการจัดการ กรณไีดร้ับทราบหรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
10.2 เทศบาลต าบลตลาดแคมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืง 
        ที่ดี  

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลตลาดแคว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทบาลต าบลตลาดแคว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 



   ๕๑ 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างจติส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาลต าบลตลาดแค บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลต าบลตลาดแค พนักงานจ้างตามภารกจิและลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดแค ยึด
มั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ที่ดีและตระหนักถึงความส าคญัของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบล

ตลาดแค 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดแค 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมลูและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจรติและประพฤติมชิอบหรือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณมีีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดย

มิชอบ 
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมลูเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง

ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.4 แจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่

มิติท่ี  3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสียงตามสาย    
2.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างความเจริญต่าง ๆ  ให้แก่
ประชาชนในเขตชุมชนเมือง  ซึ่งการเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชน นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเทศบาลต าบลตลาดแคได้



   ๕๒ 

 

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรับข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุการณ์และเพื่อรองรับการขยายของระบบข่าวสารของราชการในอนาคต  

ดังนั้นเทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดท าโครงการเสียงตามสายขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลต าบลตลาดแค  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และ
รองรับการขยายของระบบข่าวสารของราชการในอนาคต 

4. เป้าหมาย 
  ประชาชนท้ัง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
5. วิธีด าเนินการ 
  ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณบ์ริเวณเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7. สถานที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลตลาดแค 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลตลาดแค 
9. งบประมาณ 
  5๐๐,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ 

2. เทศบาลต าบลตลาดแค  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลและข่าวอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย   

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัและหลากหลาย” ขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพรต่่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมลูข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 



   ๕๓ 

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายประชาสัมพันธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตลาดแค” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคญัๆ ของหน่วยงาน เชน่ โครงสรา้งและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที ่แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลตลาดแคได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพื่อให้มีชอ่งทางในการรับเรือ่งร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 



   ๕๔ 

 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลตลาดแคร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการประจ าและให้ประชาชน 
สืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป ี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผา่นสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายประชาสัมพันธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสขุอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การ
ปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลตลาดแคได้
ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาลต าบลตลาดแค ( พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
ในปีถัดไป  

เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
3.4 เพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม 
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



   ๕๕ 

 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานชุมชน และจดัให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  ๑๐  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคดิเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งใหก้องวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน  ๑๐ ชุมชน ระหว่าง 
เดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม /กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้_ในการวางแผนพฒันาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็และร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลตลาดแคเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลตลาดแคเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายใหม้ีการบริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศนูย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลตลาดแคเคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที ่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับ
องกรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการ ก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชน
เดือดร้อนนอ้ยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์



   ๕๖ 

 

3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่า ใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2 เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปญัหาได้อยา่งถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมลูในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกบัประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค โดยแบ่งเปน็แต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนนุโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที ่(ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า 
    แผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนนุโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่ประชาชน 
    ทั้ง  1๐ ชุมชน 
4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที ่(ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า 
    แผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่น ากิจกรรม

งานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
ในเดือนมีนาคม 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลดัเทศบาล/กองทุกกอง เทศบาลต าบลตลาดแค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ ได้รบับริการที่สะดวก 

รวดเร็วประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลตลาดแคอยา่งทั่วถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหนา้ที่ของเทศบาล

รว่มรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
ของประชาชน 



   ๕๗ 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคญัเพราะการปฏิบตัิหน้าที่ราชการทกุครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบัทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจง้ผูร้้องรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน 
15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์และส่งเสรมิภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรยีนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 การปฏิบัติหน้าทีร่าชการถกูต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรยีนร้องทุกข ์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครง 
สร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดแคในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลลาดแค โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแคขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแคและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล



   ๕๘ 

 

ตลาดแคใหส้อดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลตลาดแคก าหนดด้วยความถกูต้อง โปร่งใส และสุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแคบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  2  ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว ้เทศบาลต าบลตลาดแค จึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ตลาดแคแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉับท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลตลาดแค มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลตลาดแคเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจดัท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อใช้เป็นแผนพฒันาในการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด
แค ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 
และให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริต 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่เทศบาลต าบลตลาดแค ไดด้ าเนินการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในด้านการจดัซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งกับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลตลาดแค 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแคอย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลตลาดแค ไดม้ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมอยา่งแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลตลาดแค นั่นคือไดท้ าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมชุมชน ท้ัง ๑๐ ชุมชน  

 
 
 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 สง่เสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแคอยา่ง
แข็งขันส าหรับการท างานของ  เทศบาลต าบลตลาดแคได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้



   ๕๙ 

 

ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับเทบาลต าบลตลาดแคในหลายๆส่วน 
เชน่ ใหต้ัวแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบยีบฯ ว่าด้วยการพัสด ุเช่น เป็น  
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  

๕.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสด ุเพื่อเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลดัเทศบาล และกองคลัง เทศบาลต าบลตลาดแค 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 

  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
           ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปน็กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย
หรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าตลาดแค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาดแคมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได_อยา่งถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ 
      เทศบาลต าบลตลาดแคและเป็นการเฝาูระวังการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจของ 
      เทศบาลต าบลตลาดแค  
3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลต าบลตลาดแค 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 



   ๖๐ 

 

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจาหน้าที่ผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบตัิราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคมุภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลตลาดแค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้อง
มีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไป
อยา่งถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



   ๖๑ 

 

6.3  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด 

6.4  สอบทานระบบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีตรงตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มคา่ ประหยดั 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดนิค้างช าระลดน้อยลง 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้ านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลมุงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลต าบลตลาดแคพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลตลาดแคขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า โดยลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 



   ๖๒ 

 

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสญัญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ 

๕. วิธีด าเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
      ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัตติาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมลู 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลต าบลตลาดแคและ

ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาดแค/4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บรหิารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ทีก่ าหนดไว้และเสร็จตามก าหนดเวลา 
10.๒ รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.๓ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(มากกว่าร้อยละ ๘๐) 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน (ย้าย) 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอน (ย้าย) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



   ๖๓ 

 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ ไป การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาต าบลตลาดแค จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตลาดแคเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส       
และเป็นธรรม 

3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน (ย้าย) 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง 
  เทบาลต าบลตาดแค ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสมัพันธ์

ใหป้ระชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคทราบ โดยการประกาศเสียงตามสาย 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
- มีการติดประกาศประชาสมัพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตัง้ประชาชนเพื่อ 
  ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่ง   
  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อยา่งเคร่งครัด 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนภายในเขต

เทศบาลต าบลตลาดแค 
  ทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน

ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็น

ว่าไม่เป็นธรรมได ้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลตลาดแคจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ตอ้งไม้ก่อน 



   ๖๔ 

 

  วันท่ีเทศบาลต าบลตลาดแครับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสมีา (ก.ท.จ.จังหวัด)  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลต าบล

ตลาดแคได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อยา่งเคร่งครัด 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บคุลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
  เงินเดือน มีการน าข้อมลูมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน่ ข้อมูล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัตติน
เหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แยง้ผลการประเมิน 
  ที่ไม่เป็นธรรม 
- นายกเทศบาลต าบลตลาดแคออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่นขั้นเงินเดือน 

และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
- ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเปน็  5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 

ผลลัพธ์  
- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรี
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่
เลือกปฏิบตัิเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน การบรหิารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไมเ่กิดการทุจรติคอร์รัปชัน่มี
การท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอ้บกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่และเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 



   ๖๕ 

 

3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เติม โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแคภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บรหิารท้องถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลตลาดแค 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  10) พ.ศ. 2558 และเข้าใจเง่ือนไข
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ ราชการ หรือบุคคลอื่น 
นอกจากน้ีอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ เทศบาลต าบลตลาดแคได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ
รับงานจา้ง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 



   ๖๖ 

 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผูบ้ริหารอนมุัต ิ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง 

10. ผลลัพธ ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอยา่งถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือ
ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตา่งๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อยา่งแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระท าผดิกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิใหด้ าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จึง
ได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชแีสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน 



   ๖๗ 

 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค มคีวามรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทจุริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค มคีวามรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตัิส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน ๑๒ คน รวม ๑๗ คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสมัพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารบัการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแคไดเ้พิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลาดแค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน 

10.3  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการทีเ่ป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลตลาดแคมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลตลาดแค และลดการทุจริตเทศบาลต าบลตลาดแคจึงได้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาท



   ๖๘ 

 

ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหนว่ยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทบาลต าบล
ตลาดแคเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน ๑๒ คน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เชน่ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

ต่างๆ การแปรญัตติเทศบญัญัตริายจ่ายประจ าป ีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาล 
10. ผลลัพธ ์

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝ้าระวังการทจุริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน่ หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปช่ันการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

สนับสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชัน่ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน่ 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของเทศบาลต าบล 
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      ตลาดแค 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลดัเทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน่และสามารถตรวจสอบการคอร์รัปช่ันได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝูาระวังการคอร์รัปชัน่ในระดับเทศบาล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ  
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่ง  
มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลตลาดแค มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่มมือกัน
พัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแคในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ในท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ตลาดแคพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหก้ับทุกภาคส่วน ใหเ้กิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจรติ 
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลลาดแคเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแค 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

6. วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการ

ทุจริตเทศบาลต าบลตลาดแค 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร สว่นราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ

ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
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3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมสี่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตลาดแคในการร่วมคดิ 
ร่วมพิจารณา รว่มตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจรติ 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างเทศบาลต าบลตลาดแคกับบุคคล องค์กร สว่นราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลตลาดแค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู ้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกบัปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 
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