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ค าน า 
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ  จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า    จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลกงหรา จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลกงหรา ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทจุริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต้อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม     
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข็มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมร่ัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
 
 
 
 



 
 

 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่    
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ่ความมั่นคงของชาติ  เป็นปญัหา 
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน็ 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคก์รตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดม้ีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 



 
 

 

พวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกนั  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่3  เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หนว่ยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปาูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นไดน้ั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องม ี
พฤติกรรมแตกตา่งจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนด 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนดา้นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องคก์รปกครองส่วนท่องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตน้แบบ  ด้านการปอูงกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต่างๆ  ที่เปน็รูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างคา่นิยม  และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด  รว่มท า  รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปอูงกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการ
ส่งเสริมการปูองกัน
การทุจริต 

 1.1.1 (2) โครงการ
พัฒนาบุคลากร   
ด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 (3) โครงการ
เข้าวัดฟังธรรม  
วันธรรมสวนะ 

1.1.2 มาตรการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบล  
กงหรา 

1.1.3 (1) กิจกรรม
ให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลกงหรา 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 

 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 

 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.2(1) กิจกรรม
การจัดเก็บภาษี 
นอกสถานที่ 

1.2.2(2) โครงการ
ปลูกต้นไม้และ
บ ารุงรักษาดูแล
คุ้มครองอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- 

10,000 

 
 

- 

 
 
- 

- 

 
 
 

- 

- 

 
 
 

- 

 

 



 
 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.3 โครงการปลูก
ต้นไม้และบ ารุงรักษา
ดูแลคุ้มครองอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

10,000 

 
 
 

- 
 

- -  

มิติที่ 1 รวม 
     1   มาตรการ 
     2   กิจกรรม 
     4   โครงการ 

25,000 5,000 5,000 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรมการ
แสดงเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลกงหรา 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ
การออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.1 (2) กิจกรรม
สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

2.2.2 (1) กิจกรรม
การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ 

2.2.2 (2) กิจกรรม 
ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
- 

 

 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

- 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.2 (3) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงิน    
การคลัง 

2.2.3 กิจกรรมการ
ใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่  ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมการ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.2 มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.5 มาตรการ
จัดการ  ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 

2.5.1 มาตรการ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มาตรการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
- 

- 

 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 
      4   มาตรการ 
      7   กิจกรรม 
      -    โครงการ 

- - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลกงหราให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.1.2 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

3.1.3 มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลกงหรา 
 

- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมการจัด
ประชุมประชาคม 

3.2.2 มาตรการการ
ด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน ร้อง
ทุกข์เทศบาลต าบลกงหรา 

3.2.3 มาตรการรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/     
ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- 

 
- 

 
 
 
- 
 

 

- 

 
- 

 
 
 
- 
 
 

 

- 

 
- 

 
 
 
- 
 

 

- 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 โครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

3.3.3 มาตรการ 
การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

25,000 
 
 
- 

 
 
 
 

 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

มิติที่ 4 รวม 
     6    มาตรการ 
     1     กิจกรรม 
     2    โครงการ 

25,000 - - - 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มาตรการ
จัดท าและรายงาน
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
 

- - - -  
 

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้  
   

4.2.2 (1) กิจกรรม   
การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

4.2.2 (2) กิจกรรม
สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

4.3.2 กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.4  เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการ
ติดปูาย
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันการทุจริต 

1,000 1,000 1,000 1,000  
 

มิติที่ 4 รวม 
       1    มาตรการ 
       5    กิจกรรม 
        -    โครงการ 

1,000 - - - 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อกิจกรรม :  โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว    
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล้าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะและ
ประสบการณ์  การท างานสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ ค่านิยม  
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์  
สุจริต  มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       
ต่องาน ต่อหน่วยงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว  ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใสมีการ
ปูองกันการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงไดจ้ัดท าโครงการส่งเสริมการปูองกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และ
ลูกจ้าง  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจการปูองกันการทุจริต  และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต  และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข  รู้จักความพอดีมี
ความพอเพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง      
ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเขา้ใจในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร  ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือน

รว่มงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลมีจิตส านึก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลกงหรา   



 
 

 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ เพ่ือมาเป็นวิทยากรในการจัดการ 

อบรม 
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ  ก าหนดการและหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง

และเกิดความเหมาะสม 

8. งบประมาณ 
5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากร  มีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันการทุจริต 
10.2 บุคลากร  สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และห่างไกล

จากการทุจริต 
10.3 สามารถปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของเทศบาลมีทัศนคต ิ ค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และ  

เจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
***************************************************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างถือได้ว่าเป็นกลไก   

หลักของเทศบาลในการให้บริการประชาชน  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ   คุณธรรม  จริยธรรม   
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกงหรา  เพ่ือพัฒนา      
ด้านวิชาการ  ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน  และปลูกฝังการมีคุณธรรม  จริยธรรมในองค์กร  
การจัดโครงการฯ  จะเป็นวิธีหนึ่ง  ที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ความส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  การท างานและการบริการประชาชน  ตลอดทั้งปลูกฝังให้มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตมากขึ้น  เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้  
ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกงหรา  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างให้มีความรู้          

ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม  มีความ  

กล้าหาญทางศีลธรรม  จริยธรรม  มีความซื้อสัตย์สุจริต  และสามารถน าคุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 

3. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีความอดทน  รู้จักประหยัด  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน  บนรากฐาน   
แห่งจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา 

5. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ  รู้จักคุณค่า   
ของการท างาน 

6. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ตระหนักถึง  ความส าคัญของจริยธรรม      
ว่าเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับชีวิตและมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ 

7. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  รู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  โดยใช้
หลักธรรมอย่างมีความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์ 

8. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  รู้จักท าจิตใจให้สงบ  ปรับจิตใจให้เข้มแข็ง  
สามารถน ามาใช้ในการท างานได ้

9. เ พ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลู กจ้ า งและพนักงานจ้ าง   มีส่ วนร่ วมในการเผยแพร่  
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงามของประเทศชาติ 
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3. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกงหรา 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

5. สถานที่ให้การอบรม 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. ระยะเวลาในการอบรม 
25  เมษายน  2560  

7. วิธีการด าเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือ 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างทราบ 
4. เตรียมเอกสารการอบรม 
5. ติดต่อประสานงนสถานที่จัดอบรม 
6. ด าเนินการอบรม 
7. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ส านักปลัดเทศบาล              

ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
จ านวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมฯ  เป็นเงิน   2,500   บาท 
(50 คน * 25 บาท * 2 มื้อ) 

2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ   เป็นเงิน   4,000   บาท 
(50 คน * 80 บาท * 1 มื้อ) 

3. ค่าสมนาคุณ  วิทยากร    เป็นเงิน   2,400   บาท 
(4 ชั่วโมง * 600 บาท * 1 ท่าน) 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นในการฝึกอบรม    เป็นเงิน   1,100   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้ างและพนักงานจ้าง  มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง  
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

 2.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  รู้จักตนเอง  รู้จักตัดสินใจเลือกทางด าเนินชีวิต  ได้
ถูกต้อง 

 3.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  สามารถบริการประชาชน  
ที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีความขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ 

 5.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 6.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ  โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  เป็นสิ่งชี้น าทางในการด าเนินชีวิต 

 7.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสขององค์กร  
และปูองกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

 10. ติดตามและประเมินผล 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ประเมินผลร่วมกันเมื่อจบโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการเข้าวัดปฏิบัตธิรรมวันธรรมสวนะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 
             การไปวัด  การไหว้พระสวดมนต์  แผ่เมตตา  เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติ กันเป็นประจ า             
ในชีวิตประจ าวัน  แต่ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป  คนมีเวลาน้อยลงและสนใจท ากิจกรรมอ่ืนกันมากกว่า     
การไหว้พระสวดมนต์  หรือประกอบกิจกรรมทางศาสนา  บ้านกับวัดเริ่มห่างกันเนื่องจากบริบทของสังคม
เศรษฐกิจโดยภาพรวมของสังคมไทย  มีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปในทุกด้าน  แต่คุณค่าของศาสนายังเป็น   
เรื่องจ าเป็นควบคู่กับการพัฒนาประเทศ  เพราะศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ  เป็นเรื่องของศีลธรรมคุณธรรม และ
จริยธรรม  เป็นพ้ืนฐานที่ดีงามให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด  ดังนั้นการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นเรื่องที่
พึงปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องไกลตัวส าหรับพุทธศาสนิกชน ในอดีตการเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ เป็นวันก าหนด
ประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัทที่เรียกเป็นค าสามัญโดยทั่วไปว่า “วันพระ” เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่
ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล  โดยถือว่าการฟังธรรม  ตามกาลที่ก าหนดเป็น ประจ าไว้           
ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟัง  อย่างน้อยได้   รับธรรมสวนะนิสงฆ์อยู่เสมอ  วันก าหนดฟังธรรม
นี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  ในเดือนหนึ่งๆทั้งข้างขึ้นและข้างแรม  รวม ๔ วัน  ได้แก่    วัน ขึ้น ๘ ค่ า  วันขึ้น 
๑๕ ค่ า วันแรม ๘ ค่ า และวันแรม ๑๔ ค หรือ ๑๕ ค่ า (หากตรงกับเดือนขาดเป็นแรม ๑๔ ค่ า) ของทุกเดือน  
วันทั้ง ๔ นั้น ถือกันว่า เป็นวันก าหนดประชุมฟังธรรมโดยปกติ  และนิยมเป็นวันรักษาปกติอุโบสถส าหรับ
ฆราวาสผู้ต้องการบรมกุศลอีกด้วย  วันธรรมสวนะได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้ง   สมัยพุทธกาลจนกระทั้ง
ปัจจุบัน  ในวันธรรมสวนะนี้  พุทธศาสนิกชนจะมีการรับศีล ๕ พระสงฆ์จะได้แสดง  พระธรรมเทศนา  ซึ่ง
นับว่าเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง  เพราะความมุ่งหมายและผลมีเช่นนี้   การประชุมฟังธรรมสวนะ  
จึงมีพิธีกรรมที่ควรปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน 
           ดังนั้น  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดท าโครงการเข้าวัดปฏิบัติ            
ธรรมสวนะ  ขึ้น เพ่ือได้ส่งเสริม  ให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่  ของเทศบาลต าบลกงหรา  ได้เข้า       
วัดปฏิบัติธรรมร่วมกับประชาชนในต าบลกงหรา  ตลอดปี  เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายได้น้อมน าหลักธรรม     
ค าสอนทางพุทธศาสนาเข้าสู้วิถีชีวิต  ให้พฤติปฏิบัติด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ได้ร่วมกระท า               
คุณงามความดีด้วยกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ  ไหว้พระสวดมนต์  เจริญจิตภาวนา  ซึ่งเป็นการสร้าง   
เสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมได้อีกมิติหนึ่ง 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการและ  
       พนักงาน เทศบาลต าบลกงหรา 
๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และเจ้าหน้าที่  ของเทศบาลต าบลกงหราได้น้อมน า      
       หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าสู้วิถีชีวิต  
๒.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
๒.๔  เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ  และพนักงานเทศบาลต าบลกงหรา 



 
 

 

๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๔.๓ ด าเนินโครงการ 
        - ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ  และพนักงานเทศบาลต าบลกงหรา เข้าวัดปฏิบัติ        

         ธรรมในวันธรรมสวนะ 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
         วัดเขาวงก์  หมู่ที่ ๒    ต.กงหรา    อ.กงหรา    จ.พัทลุง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ทุกวันธรรมสวนะ  เดอืนละ ๑ ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๗. งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษา   เทศบาลต าบลกงหรา 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้บริหาร   สมาชิกสภา   ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลกงหราได้แสดงตน                  
                เป็นพุทธมามกะ  บ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา 
 ๙.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลกงหราได้ใกล้ชิด                    
                พระรัตนตรัยและน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๙.๓ ช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อมาตรการ  : “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา”  

2. หลักการและเหตุผล  
     ตามที่ เทศบาลต าบลกงหรา  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา                        

พ.ศ. 2552   โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พัทลุง   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 
28  กันยายน  2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก                       
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม                        
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์  ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                  
และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ                          
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลกงหรา ควรน าแนวทาง   
การด าเนินการดังกล่าว  มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส                  
ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลกงหราได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมือง                          
และฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 
         3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน                 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
         3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร           

และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลกงหรา  เพ่ือให้                  
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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         3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
         3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร               

ใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา                     
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

         3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์                           
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
       คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
     ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา  

6. วิธีด าเนินการ  
     1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง                       
และมีประสิทธิภาพ  

     2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร                     
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส                    
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
     ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
     ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกงหรา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     คณะผู้ บริ หาร  สมาชิกสภา พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ า งประจ า  พนักงานปฏิบั ติ ง าน                 

ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกงหรา  
 



 
 

 

1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลกงหรา 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ      
(ประโยชน์ของส่วนรวม)  แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไมใ่ช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องคก์รตา่งๆ  ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติ
พ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หนว่ยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที ่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลกงหรา  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแกบุ่คลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของบุคลากรของเทศบาลต าบลกงหรา 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหบุ้คลากรของเทศบาลต าบลกงหรามีจิตส านึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรม 

เรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หนว่ยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุง่สู่การเปน็ขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของเทศบาลต าบลกงหรา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



 
 

 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น  และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลกงหรา  เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะต่างๆ  เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ..ศ. 2552 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งการด าเนินการในการให้บริการสาธารณะทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จ าเป็นต้องมีงบประมาณ  ซึ่งงบประมาณของเทศบาลต าบลกงหรามาจากรายได้  ตามมาตรา 66 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศพ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ..ศ. 2552 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ซึ่งรายได้มาจากการจัดเก็บเอง  และรายได้จากเงินอุดหนุน  รายได้ที่จัดเก็บเองนั้นก็เป็นรายได้จากภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีปูาย และรายได้จากใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆ       
ซึ่งผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีคือประชาชนในพื้นท่ีต าบลกงหรา      

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดกิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก  ไม่ต้องล าบากเดินทางมาจ่ายค่าภาษีต่างๆ ณ ส านักงานเทศบาลโดยจัดเก็บภาษีในแต่ละ
หมู่บ้านของพ้ืนที่ต าบลกงหรา  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกในการบริการจัดเก็บภาษี 
3.2  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
3.3  เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกงหรา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ หอประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  เสนอขอจัดกิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
6.2  ประสานก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพ่ือออกจัดเก็บภาษี 
6.3  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบ 
6.6  ออกจัดเก็บภาษีตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกในการบริการจัดเก็บภาษี 
10.2  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากขึ้น 
10.3  ประชาชนได้เห็นกระบวนการในการจัดเก็บภาษี  และเห็นถึงความโปร่งใสในการท างานของ

เจ้าหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 1.2.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาดูแลคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่ท าให้อุณหภูมิ
โลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาท ิเกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหมปุ้า  ฝนตกไม่ตกตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไมเ่คยมีหิมะตก เป็นต้น 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากตน้ไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกทั้งเป็น
การสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 
องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน  

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาดูแลคุ้มครองอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  
และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกงหรา 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่ างเปล่าในเขต
เทศบาลต าบลกงหราเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชน  พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพ้ืนที่สี

เขียวในต าบลกงหรา 
3.3 เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม  สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่เด็ก  

เยาวชน  และประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก  เยาวชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้ และบ ารุงรักษาต้นไม้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประสานกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้จัดเตรียม

สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดซื้อกล้าไม ้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุม่พลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เด็ก  เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ใน ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะ 

 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาดูแลคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่ท าให้อุณหภูมิ
โลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ปุา  ฝนตกไม่ตกตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็น
การสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 
องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาดูแลคุ้มครองอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  
และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกงหรา 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขต
เทศบาลต าบลกงหราเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน  พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพ้ืนที่สี  

เขียวในต าบลกงหรา 
3.3 เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม  สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่เด็ก  

เยาวชน  และประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก  เยาวชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  และบ ารุงรักษาต้นไม้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 



 
 

 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประสานกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดซื้อกล้าไม้  พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เด็ก  เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ   

ร่มรื่นในชุมชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลกงหรา” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว    
3 ฉบับ  ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หนว่ยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
ในป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ไดสู้งที่คนท างานในทอ้งถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่า 
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเทากับที่คนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้



 
 

 

ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าค าแถลงนโยบายและแผนปฏิบัติการปูองกัน       
การทุจริต  ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข็มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลกงหราด้วยการ

จัดท าค าแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต และแผนปูองกันการทุจริต 4 ปี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ค าแถลงนโยบายของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  4  ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าค าแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
6.2 ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีค าแถลงนโยบายของผู้บริหาร  อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการของผู้บริหารมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกงหราได้ 



 
 

 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 

....................................................... 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล   

เทศบาลต าบลกงหรา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง และฝุายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ    
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ    

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร      
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต   
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ      
ในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48          
วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดพัทลุง 

          ดังนั้น/ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น   
3. วัตถุประสงค์   

3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน   

3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3   
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลกงหรา  
6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ   

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ   

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต                                                                                                                            
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



 
 

 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง     
        โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม   

     การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น                              
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลกงหราได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  ได้
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีต าบลกงหรา  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ต าบลกงหราด้วยเหตุผลนี้เอง  จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่ งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค  ์  
     เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     พนักงานเทศบาลต าบลกงหรา  

5. พื้นที่ด าเนินการ   
     ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา  

6. วิธีด าเนินการ   
     6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล                       

โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล                    
ที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

     6.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลกงหรา                             
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ งาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

     6.3  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล                  
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติงาน   
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     6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล 

รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา                      
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานเทศบาล   

     6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลกงหรา  พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผล                             
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลกงหราเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                    
ของเทศบาล  ลงวันที่ 11 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
     ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณด าเนินการ   
     ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    
     ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
     มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้      
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2558  และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด าเนินจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกงหรา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 
                  งบประมาณ 

6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลต าบลกงหรา 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 

10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.2โครงการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยืดถอืและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบ  
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอด
คล่องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝุายการเงิน  กองคลัง  เทศบาลต าบลกงหรา  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ  และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลกงหรา 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายการเงิน  กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 3.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินสามารถตรวจสอบงบประมาณให้อย่างรวดเร็ว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง   เทศบาลต าบลกงหรา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง   เทศบาลต าบลกงหรา 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง   เทศบาลต าบลกงหรา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝุายการเงิน  กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 



 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพยส์ินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาท างาน
ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนด้วย
ตัวเองในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ 
และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกงหรา 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลกงหรา  และปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลกงหรา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลกงหรา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

 



 
 

 

2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หนว่ยงานต่างๆ  ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ  และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทันทว่งท ี การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม  และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว 
ซึ่งเปน็ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย  โดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น  และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลกงหรา  ไดมุ้ง่เน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  ให้บริการ
โดยจัดล าดับก่อน – หลัง  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงไดจ้ัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก  ความเสมอภาค  เป็นธรรมต่อ  

ผู้มารับบริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 



 
 

 

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร  ผู้รับผิดชอบในการดูแล  ก ากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว  และการใช้บริการ

ตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุง  แก้ไขการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลกงหรา   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิตมีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  ส าหรับหน่วยงานที่

ให้บริการ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส  ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลกงหราให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกงหรา 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกงหรา 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

 

 

 



 
 

 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  แตง่ตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง  
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง 
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ 
การปฏิบัติราชการใดๆ  ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

6.3  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชน
ทราบ 

6.4  มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข์หรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาของเทศบาลต าบลกงหรา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
10.2  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชน 

มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3  มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

....................................................... 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล   

เทศบาลต าบลกงหรา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง และฝุายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ    
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ    

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร      
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต   
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ      
ในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48          
วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดพัทลุง 

 

          ดังนั้น/ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น   
3. วัตถุประสงค์   

3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน   

3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3   
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลกงหรา  

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ   
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ   
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต                                                                                                                            
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



 
 

 

2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์  สจุริต  มคีุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน

การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น  ภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ    
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแมจ้ะเปน็สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงไดจ้ัดท ามาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน  เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลกงหรา ต าบลกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



 
 

 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลกงหรา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ  ที่ไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคมุ  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองทอ้งถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ  อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกงหรา  จากหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองคก์รอิสระ  อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 



 
 

 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลกงหราให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลกงหราจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

..................................................................... 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกงหราให้มีประสิทธิภาพมาก      
ยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล   

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ       
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”      
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ     

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลกงหราจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเปน็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล     
กงหรา  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลกงหรา  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์              
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง   
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกงหรา  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกงหรา   จ านวน   1   แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ   
            ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกงหรา (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลกงหรา)  

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

 
 
         6.4 มีการจัด/ 
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6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
6.6  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป   
6.7  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกงหรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไป                       
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากเทศบาลต าบลกงหรา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ

ด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ    ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 50 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารประกอบกับมาตรา  50(9)  ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อ
ประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น  เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็ปไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลกงหราและชุมชนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลต าบลกงหรา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 



 
 

 

- ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  ได้แก่  
ทางเว็ปไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลกงหรา 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ผลผลิต 
         เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

....................................................................... 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกงหรา”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้        
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ   

ดังนั้น เทศบาลต าบลกงหราจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลกงหราได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ   

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลxxx  

6. วิธีด าเนินการ   

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
-  บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา 
-  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลกงหราร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน  

สืบค้นได้เอง  
-  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
 

- ประชาสัมพันธ์/ 
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–  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
-  หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
-  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8.  งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ี  เทศบาลต าบลกงหรามีอ านาจในการออกเทศบัญญัติขึ้นมาบังคับใช้ในพ้ืนที่  ตามอ านาจหน้าที่
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  เพ่ือให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ แต่การออกเทศบัญญัติที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  เทศบาลต้องมีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อเทศบัญญัติที่เทศบาลจะตราขึ้นบังคับใช้  อีกทั้งการด าเนินกิจการต่างๆ ทีมีผลกระทบกับประชาชน 
เช่น ด้านสาธารณูปโภค ต้องมีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือชี้แจงการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบก่อน
ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลกงหรา  จึงได้จัดกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจการของเทศบาลที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหา 
3.2  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.3  เพ่ือให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.4  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น และได้รับทราบถึงการออกเทศบัญญัต ิที่จะบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ อีกทั้ง

ยังได้รับทราบถึงการด าเนินกิจการของเทศบาลที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชน
ในพ้ืนที ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  เสนอขอจัดกิจกรรมประชุมประชาคมต่อผู้บริหาร 
6.2  ประสานก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพ่ือออกประชุมประชาคม 
6.3  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
6.4  บันทึกรายงานการประชุม  
6.5  น าความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงเทศบัญญัติ  และการด าเนินกิจการของเทศบาล 
6.6  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
 



 
 

 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือน ตุลาคม – กันยายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญูหาของชุมชน 
3. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

  4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลต าบลกงหรา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน  และมีเปูาหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเปน็การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลกงหราจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน รอ้งทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ไดเ้สียที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตอ้งการ
ของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง  เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความ

จ าเป็นและเร่งดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยช่องทาง 

รอ้งเรียน/ รอ้งทุกข์  ดังนี้ 
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
6.2 ทางโทรศัพท์  หมายเลข 074-671175 ทางโทรสารหมายเลข 074-671175 
6.3 ทางเว็บไซต ์  WWW.KONGHRA.GO.TH 
6.4 ทางไปรษณีย์  140  หมู่ที่ 2  ต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



 
 

 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1   มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ประจ าปี  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลกงหรา 

9.2   สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
9.3   แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียน ร้องทุกข์ ทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ไดท้ราบถึง
การได้รับเร่ือง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    

ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน 
รอ้งทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้ง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ 
3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์ละส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียน รอ้งทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา   

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

 



 
 

 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินกิจการให้ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนา 
1.   ชื่อโครงการ : จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2.   หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน              
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ตามขั้นตอนข้อ 17 และ         
ตามข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้ว          
เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี  เพ่ือให้การจัดและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/       
กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม      
มาตรา 53/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  มาตรา 19  วรรคท้าย      
แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 และ 
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ         
สังคมแห่งชาติ และตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810./ ว 0600  ลงวันที่ 29       
มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เ พ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย          
นโยบายรั ฐบาลหนั งสือสั่ งการดั งกล่ าวข้างต้น เทศบาลต าบลกงหรา จะด า เนินการจัดประชุม                   
ประชาชมระดับชุมชน/หมู่บ้านและประชุมประชาคมร ะดับต าบล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                 
การประชาคม เพ่ือรับฟังข้อมูล ความเห็น ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไขต่างๆ            
เ พ่ือแสวงหาการตัดสินใจร่วมกันจากประชาคม น าโครงการพัฒนา/กิจกรรมมาบรรจุแผนพัฒนา            
ท้องถิ่น  เพ่ือแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามภารกิจอันเป็นหน้าที่บริการสาธารณะต่างๆ  ของ    
เทศบาล เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อ       
องค์กรและประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบสังคมประชาธิปไตย  ให้ประชาชนและทุก         
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  ที่สนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการ             
ของประชาชนและพ้ืนที่   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร        
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  แนวทางเศรษฐกิจ           
พอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   3.2  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาสามปี   และการ            
จัดท าแผนชุมชนต าบลกงหรา  ใช้เป็นกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   3.3  เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามแผนพัฒนาอกย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  

 



 
 

 

4. เป้าหมาย 

      4.1  จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย สมาชิกสภาในเขตเลือกตั้ง              
นั้นทุกคน ผู้ ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบลผู้ อ านวยการ               
โรงเรียนของรัฐ/สถานศึกษา หัวหน้าหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม ./           
อปพร ./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ าน ตัวแทนกลุ่ มอาชีพต่ างๆ  ผู้ ทรงคุณวุฒิ   ปราชญ์ชุมชน                  
กลุ่มพลังทางสังคมและอาสาสมัครพัฒนาชุมชน  ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนครัวเรือน เป็นต้น 

      ๔.๒  จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกกคน          
ท้องถิ่นอ าเภอ  ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล  ตัวแทนผู้ ใหญ่บ้าน      
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/สถานศึกษา  หัวหน้า           
หรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม./อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

5. วิธีด าเนินการ   

      ๕ .๑  คัดเลือกตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  โดยนายกเทศมนตรี             
รองนายกเทศมนตรีทุกคน  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองทุกกอง ร่วมกันคัดเลือก          
สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับต าบล 

      ๕ .๒  ท าหนั งสือแจ้ งผู้ ได้รับคัด เลือก เป็นตัวแทนสัดส่วนประชาคมหมู่บ้ าน/สัดส่ วน                     
การประชุมประชาคมระดับต าบล 

      ๕ .๓  ท าหนั งสื อแจ้ งผู้ ใ หญ่ /ก านั น   เ พ่ื อประชาสั ม พันธ์ เ สี ย งตามสายผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง                   
เชิญประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล ตามสัดส่วน  เพ่ือเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม               
เวทีประชาคม 

     ๕.๔  ท าหนังสือเชิญประชุมประชาคมระดับต าบลตามสัดส่วนและผู้เกี่ยวข้อง 

     ๕.๕  จัดท าร่างเล่มแผนพัฒนาเทศบาล 

     ๕.๖  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดท าร่างแผนพัฒนาฯและประชุมคณะกรรมการ           
พัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

    ระหว่าง  วันที่  1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน พ.ศ. 2561 

7. สถานที่ด าเนินการ   

     พ้ืนที่ต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 



 
 

 

๘. งบประมาณ 

    งบประมาณของเทศบาลต าบลกงหรา  ส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ         
วัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่าย          
โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องดื่มในการประชุม  ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ฯลฯ  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐,๐๐๐. – บาท  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  รายละเอียดดังนี้ 
    ๘.๑  ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   จ านวน  100  เล่ม            เป็นเงิน  15,000. – บาท 
          -   จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          -   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม 
          -   แผนด าเนินงานประจ าปี 
      ๘.๒ ปูายโครงการ     จ านวน  1  ปูาย                              เป็นเงิน  900. – บาท 
               ๘.๓ ค่าวัสดุในการจัดท าประชาคม เช่น  กระดาษ ปากกาฯลฯ     เป็นเงิน  2,000. – บาท 
      ๘.๔ ค่าอาหารว่างส าหรับการประชุม (กาแฟ  ขนม  น้ าดื่ม)        เป็นเงิน  5,000. – บาท  
      8.5 ค่าใช้จ่ายอื่น  เช่น  ค่าเต็นฑ์  ค่าโต๊ะ  ค่าเก้าอ้ี ฯลฯ           เป็นเงิน  2,100. – บาท 
                                                                      งบประมาณสุทธิ  เป็นเงิน  25,000. –  บาท 

****หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและประชาชนทุกภาคส่วน  ได้มีส่วน           
ร่ วม ในการ พัฒนาท้ องถิ่ น   ก าหนดความต้ องการการร่ วมแก้ ไขปัญหา/ เสนอแนะข้ อคิ ด เห็ น                        
แผนงาน/โครงการอันเป็นประโยชน์ส่วนร่วม  เสริมสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนในการบริหาร            
จัดการท้องถิ่น  น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ           
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 9.2 การจัดแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกงหราบูรณาการร่วมกับท าแผนชุมชนต าบลกงหรา             
น าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีมาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  แผนพัฒนาองค์การ     
บริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ       นโยบาย
รัฐบาล ท าให้การด าเนินงานของท้องถิ่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

 

 

 



 
 

 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงาน 

1.  ชื่อมาตรการ : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกงหรา  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  เพ่ือให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/

โครงการ  และแสดงความคิดเห็นในติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลต าบลกงหรา 
3.2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลการติดตามและแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือรายงานสภาเทศบาลต าบลกงหราทราบ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกงหรา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1.1 เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเอกสารการด าเนินงาน
ของเทศบาลประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง/ปี  (รอบเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลกงหรา 
 

 



 
 

 

4.  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1.  ชื่อมาตรการ : จัดท าและรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายใน  เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตที่
ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายใน  ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบ  บัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์
รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้ 

 สาเหตุ  ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุม  ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบาลต าบล
กงหราพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลต าบลกงหราขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 3.2  เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  และเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ  
ข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4.  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลกงหรา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดหางานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 
 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ           
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ 6 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  พ.ศ. 2561 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
 พ้ืนที่ต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  เป็นงานในหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากร         
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยง         
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีข้ึน 
 10.2  บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงือนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ            
ข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2.2 โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การ
รับ-จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และตอ้งมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริง ไมม่ีขอ้ผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกงหรา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกงหรา ภายในเกา้สิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลกงหรา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

 



 
 

 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ – จ่ายเงิน  
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกงหรา 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลกงหรา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 



 
 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่   

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
......................................................... 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลกงหราได้ด าเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   

ดังนั้น  เทศบาลต าบลกงหราจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น       
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่   
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย   
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกงหรา  จ านวน  12  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลกงหรา 

6. วิธีการด าเนินการ   
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี   

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

         6.3  แจ้งให้/ 
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6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลกงหรา   

6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลกงหรา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  

10. ผลลัพธ์   
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ   
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด   
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกงหรา จ านวน  12  ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

......................................................................... 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาล   

เทศบาลต าบลกงหราเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน   

การท างาน   
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกงหรา  จ านวน  12  คน  

5. พื้นที่ด าเนินงาน   
เทศบาลต าบลกงหรา 

6. วิธีด าเนินงาน   
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกงหราเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เชน่   
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกงหรา   
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกงหรา 

         7.  ระยะเวลา/ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัด เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  

1.0. ผลลัพธ์   
การพัฒนาเทศบาลต าบลกงหราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน         

เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคม  จะต้องตระหนักและร่วมกันแกไ้ขจัดการปัญหา  โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด และ
ประชาชนในพื้นท่ีไดต้ระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกงหรา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเขตพ้ืนที่ต าบลกงหรา 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 

1,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

     10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 


