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ค าน า 

  การทุจริตในสังคมไทยถูกฝังลึกมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอุปถัมภ์และความเป็นเครือ
ญาติวงตระกูลจนเป็นวัฒนธรรมประเพณี ปัจจุบันได้มีรูปแบบในการสร้างแรงจูงใจให้แสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้เพ่ิมมากข้ึน การทุจริตจึงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างทัดเทียมด้วยการประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กันภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นคลางแคลงใจในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไก
ส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่ง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าพระ บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือการปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ให้บัง
เกิดผลต่อไป 
 
                                                                                         งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
                                                                                         ส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ 
                                                                                                        ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                  หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                    ๑ 
   ๒. หลักการและเหตุผล                                                            ๒ 
   ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                              ๔ 
   ๔. เป้าหมาย                                                                        ๔ 
   ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                  ๔ 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ                                  
                               ที่ด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แยกตามมิติ ๔ มิติ  
   มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                    ๖ 
   มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต                          ๗ 
   มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของประชาชน                  ๘ 
   มิติที่ ๔ การส่งเสริมและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
             การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  ๙ 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
   มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                  ๑๐                   
   มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต                             ๑๘ 
   มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของประชาชน                ๒๓ 
    มิติที่ ๔ การส่งเสริมและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
                                         การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติกลับท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของ ระเบียบ กฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 
 ๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดแรงจูงใจให้เจ้าหน้าของรัฐมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
 
 



๒ 
 

 ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
 ๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด เช่น การ
ผูกขาดโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
 ๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงต่อรายจ่ายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการ
มีพฤติกรรมทุจริต เพราะต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้ต้องแสวงหาช่องทางในการเพ่ิมรายได้
พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว  
 ๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องวัด
ความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง มีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน 
มองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากยกย่องคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดี 
กลับเป็นยกย่องคนที่มีเงินเป็นมหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงเป็นคนดี ด้วยเหตุนี้จึงเห็นการทุจริต
เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือหน้าที่การงานที่สูงขึ้น เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด เกิดค่านิยมที่ผิด ๆ น าไปสู่การทุจรติฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 

     ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อปท.ว่ากระท าการ
ทุจริตตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ รวม ๑๐ ปีพบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตรวมทั้งสิ้น ๒๔,๗๙๑ เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา ๑๓,๕๐๑ 
ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

ล ำดับ หน่วยงำน ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรทุจริต/เรื่อง 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒,๗๘๙ 
๒. เทศบาลต าบล ๗,๓๕๐ 
๓. เทศบาลเมือง ๑,๘๑๘ 
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑,๒๗๕ 
๕. กรุงเทพมหานคร ๘๗๙ 
๖. เทศบาลนคร ๖๒๖ 
๗. เมืองพัทยา ๕๔ 

 
  ตารางที่ ๑ แสดงการกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต ( ๒๕๕๑-๒๕๖๐ )  
    ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูล วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑)  



๓ 
 

    จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท.  
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต  ใน 
อปท. ได้ดังนี้  
     ๑. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบ 
และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท า และไม่จัดท าซ่ึงเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วน
เรื่องท่ีกลุ่ม อปท. ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น  
    ๑) อปท. ไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ ๑๔  
    ๒) อปท. ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๒  
    ๓) อปท. ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ ๑๓  
    ๔) อปท. ไม่มีการท าการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ ๑๑  
    ๕) อปท. ไม่มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ ๑๕  
    ๖) อปท. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
พัสดุประจ าปี ร้อยละ ๑๒  
    ๗) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ ๖  
    ๘) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ    
จัดจ้างใน อปท. ร้อยละ ๑๑.๕  
    ๙) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน ร้อย
ละ ๓๔.๗ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย  
     ๒. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล ข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่า 
การทุจริตเกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่าร้อยละ ๑๒ 
มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง  
   ร้อยละ ๓๕ บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์  
   ร้อยละ ๑๐ บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 
    ร้อยละ ๗ บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน 
เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลัง ซึ่งเมื่อ
มีการกระท าอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่
คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบัง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
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     ๓. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย  
    ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง  
    ร้อยละ ๑๔.๓ ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง 
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ใน
ต าแหน่งตลอด ๔ ปี ซึ่งในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้
ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง  
     ๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  
    จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็กมีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้ารับ
ราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดี
พอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและส่วนหนึ่ง
พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็มีความเสี่ยงในการถูก
ตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบต.  กับ
เทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุป
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น  ข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้  
     ๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
    จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น   
    ร้อยละ ๑๕ ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการ
ให้ประชาชนทราบ  
    ร้อยละ ๘ ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด า เนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน  
    ร้อยละ ๗๕.๖ บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชีมี
จ านวนเท่าไร  
     ๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
    จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอ
และ สตง. ส่วนกลางมีก าลังคนเพียงพอแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้ก็เป็นเพียงการสุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มี
อนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดและให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชน ส่วนระบบการตรวจสอบภายใน
ของ อปท. มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
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ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแลและควบคุม
คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับ
พบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงท า ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย  
     ๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  
    จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมี อิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 
โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่  หรือ
ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน  ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอา
ผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การ
นับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่การงานในการ
แสวงหาผลประโยชน์  
    ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์  และ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคม และสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคาน
อ านาจอิทธิพลได้  

  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางและการด าเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงานผ่านการจัดท า
แผนปฏิบัติการและมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดความเสี่ยงและช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้มีการกระท าการทุจริตหรือการปฏิบัติ
ราชการที่ไม ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑. กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ประกอบด้วย  
    ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๓ ลักษณะ คือ  
      ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้ 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
      ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
      ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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    ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน ๓ ลักษณะ 
ดังนี้  
      ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
      ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์  
      ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้  
      ๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
      ๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
      ๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  
  มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
    ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
    ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  
      ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน 
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  
      ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
      ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
    ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีโดยด าเนินการให้มีกิจการ ดังนี้  
      ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ  
ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  
      ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
      ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
      ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
      ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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      ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี 
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
      ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทุกขั้นตอน โดย  
      ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
      ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบและตรวจสอบได้  
      ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
    ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
      ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
     ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
      ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
      ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า 
งบประมาณ  
      ๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
    ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการให้ม ี 
      ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน  
      ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
    ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ม ี 
      ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
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      ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
      ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
    ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
      ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
      ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
    ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  
      ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
      ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
  ๒. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ มีคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาแผนหรือทบทวนแผนให้
สอดคล้องกับ กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานใดมี
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการได ้ 
    การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้
เป็นไปตามแนวทางเดิมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะท างานฯ คืออย่างน้อยควรประกอบด้วย  
    ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น/หรือฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมาย  
    ๒) ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๔) ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการส านักการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง/ฝ่ายการคลังที่ 
ได้รับมอบหมาย  
    ๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ/ผู้รับผิดชอบการวางแผนและจัดท านโยบายที่ได้รับมอบหมาย  
    ๖) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
    ๗) ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของหน่วยงาน  
  โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  
    ๑) ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๒) วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
    ๓) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
    ๔) จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  
    ๖) หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับ 
สภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 



๙ 
 

   ๒.๒ ศึกษากรอบรายละเอียดและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
    กรอบกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้  
    มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
    มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
    มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
    มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๒.๓ พิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หรือยังไม่มีตามที่กรอบก าหนดให้ด าเนินการแก้ไข 
หรือจัดท าเพ่ิมเติม  
    ๒.๔ น าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ผ่านการทบทวนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมมาจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารและ
แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 
    ๒.๕ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) 
    ๒.๖ รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายงานผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน
ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th      

  ๓. แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้น 
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ  
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดย 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

http://www.nacc.go.th/


๑๐ 
 

      ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินที่จะน า ไปใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการประเมินที่
เน้นลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินที่เรียกว่า ระบบ ITAS (Integrity and 
Transparency Assessment System) เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย ก ากับ ติดตาม
การประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ มีความรวดเร็วในการประมวลผลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ
ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการ
ทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
  กรอบกำรประเมิน แตกต่างจากการประเมินของปีที่ผ่านๆ มาจาก ๕ ตัวชี้วัด เป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  
    ๑) การปฏิบัติหน้าที่  
    ๒) การใช้งบประมาณ  
    ๓) การใช้อ านาจ  
    ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
    ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    ๖) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน  
    ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน  
    ๘) การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  
    ๙) การเปิดเผยข้อมูล  
    ๑๐) การป้องกันการทุจริต  
   เครื่องมือในกำรประเมิน ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ได้แก่  
   ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment 
(IIT) ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด  
    ๑) การปฏิบัติหน้าที่  
    ๒) การใช้งบประมาณ  
    ๓) การใช้อ านาจ  
    ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
    ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
   ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด  
    ๖) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน  
    ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน  
    ๘) การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  



๑๑ 
 

  ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT) ใช้วัดการรับรู้ตัวชี้วัด 
    ๙) การเปิดเผยข้อมูล  
    ๑๐) การป้องกันการทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทุจริตเกิดข้ึนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดย
ในปี ๒๕๕๘ อยู่ในล าดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ 
คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงอยู่ในสังคมไทย
ไม่ได้ลดลงเลย สะท้อนให้เห็นว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nation Convention Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
ของสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานสังคมแบบอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีแล



๑๒ 
 

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึง ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายประจ า และประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance)  
 ๔) เพ่ือส่งบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

๔. เป้ำหมำย 



๑๓ 
 

 ๑) ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร จ้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า และ
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการคุณธรรมจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือและมาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า และ
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่น เกิดค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต( Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน
การทุจริตที่มีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

๑. กำรสร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการอบรมเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล
ต าบลท่าพระ 
๑.๑.๒ โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๑.๑.๓ กิจกรรม “จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

โครงการท่าพระน่าอยู่ 
 

๑,๘๙๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐  

 รวม จ านวน....๕....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

๒,๐๓๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

๒. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรม “ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส” 

 

-  

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
๒.๒.๒ มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่    

- 
 
- 
 
 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

- 
 
- 

 

 รวม จ านวน....๕....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

๓. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 

๓.๑.๑ โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ต าบลท่าพระ 
๓.๑.๒ กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว
ไร้สาย” 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 

 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ กิจกรรม “จัดประชุม
ประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการขอใช้ที่
สาธารณประโยชน์ 
๓.๒.๒ มาตรการ “การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามคู่มือ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
ท่าพระ  

- 
 
 
 
- 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ โครงการถนนคนเดิน 
ท่าพระ และตลาดร้อยปี 
๓.๓.๒ โครงการออกหน่วยเทศบาล
เคลื่อนที่ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

 รวม จ านวน....๖.....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

๑๕๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

๔. กำรเสริมสร้ำง
และปรับปรุงกลไก
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ มาตรการ การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน/การ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
๔.๑.๒ กิจกรรม การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน/
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔.๑.๓ กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน  

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่น 
๔.๒.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการก่อสร้างของเทศบาล
ต าบลท่าพระ 
  

- 
 
 
- 
 
 

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ กิจกรรม “สนับสนุนให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการ
อบรมกฎหมาย ระเบียบของ
ท้องถิ่น”   

 งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้
อบรมและ
หลักสูตร 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจ้งเหตุกรณีพบเห็นการ
ทุจริต” 
 

-  

 รวม จ านวน....๗.....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

-  

 

ส่วนที่ ๓ 



๑๘ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต 

         ๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
บริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑) ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ส ำหรับคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๑) หลักกำรและเหตุผล  
        ด้วยเทศบาลต าบลท่าพระ เป็นหน่วยงานของราชการและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่หลักในการบริหารกิจการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นต่อการให้บริการแก่ประชาชนภายใน
ท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่
ดีและอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ข้อระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง
ราชการ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งหากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดต่อการกระท านั้นตามบทบัญญัติ ข้อระเบียบ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวด้วยความผิด ไม่ว่า
จะเป็นความผิดทางวินัย รวมทั้งความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา ทั้งที่ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงความผิดนั้ นแต่ขาด
การทบทวนความรู้ เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานจากหน่วยงาน จึงก่อให้เกิดการ
กระท าผิดโดยคาดคิดไม่ถึงหรือไม่ใส่ใจต่อการกระท าอันเป็นความผิด    

        ดังนั้น เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ในอันจะน าไปสู่การถูกลงโทษทางวินัย และรับผิดค่าความเสียหายทางแพ่ง รวมทั้งต้องรับโทษทาง
อาญา จึงเห็นสมควรอบรมเสริมสร้างความมีวินัยให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ปฏิบัติงาน และอบรมให้ความรู้ใน
หลักจริยธรรมคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลท่าพระ  

    ๑.๒) วัตถุประสงค์ 
        (๑) เพ่ือการทบทวนและเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลท่าพระ  
         (๒) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
เทศบาลต าบลท่าพระ   
         (๓) เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าพระมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลด้วยความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
        (๔) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเกิดผลดีแก่ราชการยิ่งขึ้น 

      ๑.๓) เป้ำหมำย 



๑๙ 
 

        (๑)  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าพระ 
        (๒)  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลท่าพระ 

    ๑.๔) สถำนที่ด ำเนินกำร 
        ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ 

    ๑.๕) วิธีด ำเนินกำร 
        จัดท ำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดท ำโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลท่ำ
พระ ต่อผู้บริหำรเพ่ือกำรอนุมัติ และเม่ือได้รับกำรอนุมัติแล้วด ำเนินกำรดังนี้   
        (๑) จัดท ำหนังสือในนำมผู้บริหำรเพ่ือประชำสัมพันธ์แจ้งฝ่ำยผู้บริหำร ฝ่ำยสภำเทศบำล 
พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ  ตลอดทั้งพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลท่ำพระ ผู้ที่ไม่ติดภำรกิจหน้ำที่
จ ำเป็นเข้ำรับกำรอบรม  
        (๒) ประสำนขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอบรม     
        (๓) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมควำมเหมำะสม 
        (๔) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลังกำรอบรม  โดยประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 
        (๕) สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 

    ๑.๖) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
         ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๑.๗) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
         งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

    ๑.๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับรู้เพ่ิมเติมเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
        (๒) คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าพระ เข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น 
        (๓) การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดประสิทธิผล ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
        (๔) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย และเกิดผลดีแก่ทางราชการมากยิ่งขึ้น 

 



๒๐ 
 

 ๒) ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดังำนวันเทศบำล 

      ๒.๑) หลักกำรและเหตุผล  

    เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลามากแล้ว และนับเป็นองค์กรที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วยมีบทบาท
ส าคัญในการให้บริการสาธารณะ สร้างความเจริญก้าวหน้าและอ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้ องประชาชน เป็น
ก าลังส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการอยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชน 

    ดังนั้น เ พ่ือตระหนักถึงความส าคัญและร าลึกถึงวันก่อก าเนิดขององค์กรเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศก าหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และให้เทศบาลก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตาม
ความเหมาะสม แต่ควรเป็นในลักษณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรเทศบาลให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เทศบาลต าบลท่าพระจึงให้ก าหนดจัดงานวันเทศบาลขึ้นในวันศุกร์ 
ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ และให้ถือเป็นวันรณรงค์ท าความสะอาดส านักงาน และที่สาธารณประโยชน์ของ
เทศบาลต าบลท่าพระด้วยกิจกรรม ๕ ส เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด
ให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดท าโครงการวันเทศบาลขึ้น  

      ๒.๒) วัตถุประสงค์ 
    (๑) เพ่ือเป็นการเชิดชูและร าลึกถึงความส าคัญในวันก่อก าเนิดองค์กรเทศบาล 
                 (๒) เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย 
    (๓) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของเทศบาลเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบันของตนเอง และ
เกิดความสมัครสมาน สามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน 
    (๔) เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในหน่วยงานใน
การร่วมกิจกรรม ๕ ส 

       ๒.๓) เป้ำหมำย 
    จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาจ้างเทศบาลต าบลท่าพระ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อสม. อปพร. 
ภาคประชาสังคมและเอกชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ จ านวน ๑๑๐ คน 

       ๒.๔) กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
    (๑) กิจกรรม  - บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ 
                                         - ท าบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จ านวน ๕ วัด 
                                      - บ าเพ็ญประโยชน์โดยท าความสะอาดภายนอกและภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ (กิจกรรม ๕ ส) 
                 (๒) วิธีด าเนินการ  - จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
     - เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม 



๒๑ 
 

                                             - ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ / ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผู้บริหารทราบ 

     ๒.๕) สถำนที่ด ำเนินกำร 
   (๑) บวงสรวง ณ ศาลพระภูมิเทศบาลต าบลท่าพระ 
   (๒) ท าบุญเลี้ยงเพลพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าพระ 
    (๓) บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดภายนอกส านักงาน ณ  บริเวณหนองน้ าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลท่าพระ และภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ   

     ๒.๖) ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

     ๒.๗) งบปรำณด ำเนินกำร 
     เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล 
(ส านักปลัดเทศบาล) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อการจ่ายดังนี้ 
    (๑) ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา    
                          - ค่าจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ๙ รูป   
        - ค่าดอกไม้ ธูป เทียน     
   (๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
                          - ค่าน้ าแข็ง 
                          - ค่าน้ าดื่ม 
                          - ค่าอาหารส าหรับถวายพระสงฆ์ และผู้ร่วมงานโครงการ 
             (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
     หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

      ๒.๘) ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

     ๒.๙) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    (๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างได้มี
ส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและร าลึกถึงความส าคัญในวันก่อก าเนิดองค์กรเทศบาล เกิดความรัก ความผูกพัน
และภาคภูมิใจต่อสถาบันของตนเอง 
   (๒) ได้เผยแพร่ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
    (๓) การท ากิจกรรม ๕ ส ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความรักใคร่ กลมเกลียว สมัครสมาน
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวก ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและพัฒนาการท างานเป็นทีม       
 



๒๒ 
 

    ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) ชื่อโครงการ : โครงการท่าพระน่าอยู่ 
     ๑.๑) หลักการและเหตุผล  

       ปัจจุบันนโยบายการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ในเมืองที่มีความน่าอยู่ น่าอาศัย ซึ่งความน่าอยู่ น่าอาศัยนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในแต่
ละท้องถิ่น ปัจจุบันหลายท้องถิ่นจึงได้ใช้แนวทางการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ตามกรอบแนวคิด “เทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ไว้หลาย
ด้าน ประกอบด้วย การเป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา องค์กรที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ การเป็นชุมชนน่าอยู่ยังหมายความรวมถึงชุมชนที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี มีสังคมที่เอ้ืออาทร  มีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบ
เศรษฐกิจที่มั่นคง มีวัฒนธรรมและ จิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การมีงานท าและรายได้ที่เพียงพอ 
ต่อการครองชีพ รวมทั้ง  การมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง โดยมีประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม
และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามความส าเร็จ ภายใต้การสนับสนุนจากส่วน
ราชการและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

       เทศบาลต าบลท่าพระ ได้น ากลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและปัจจุบันมีอัตราก าลังไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการท่าพระน่าอยู่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น เพ่ือจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้า
มาด าเนินการด้านการรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ าหญิงภายนอกส านักงาน เก็บขนขยะ กิ่ง
ไม้ ล้างตลาดสด ตัดหญ้าและปัดกวาดท าความสะอาดในถนน ทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบล
ท่าพระ รวมทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ติดตามความส าเร็จ ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยเฉพาะด้านความสะอาดของบ้านเมือง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ  ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลท่าพระ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

    ๑.๒) วัตถุประสงค์ 
       (๑) เพ่ือจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการด้านการรักษาความสะอาด ห้องน้ า อาคาร

ส านักงาน เก็บขนขยะ กิ่งไม้ ล้างตลาดสด ตัดหญ้าและปัดกวาดท าความสะอาดในถนน ทางเท้าและพ้ืนที่
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ 

        (๒) เพ่ือให้การด าเนินการด้านการรักษาความสะอาดครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       (๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ 
       (๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา

ชุมชน 
       (๕) เพ่ือให้การด าเนินการด้านสาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

 

 



๒๓ 
 

    ๑.๓) เป้ำหมำย 
     จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการด้านการรักษาความสะอาดดังนี้ 
     (๑) ตัดหญ้าและปัดกวาดท าความสะอาดในถนน ทางเท้า  พื้นที่สาธารณะและชุมชน    
     (๒) ท าความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ าหญิงภายนอกส านักงาน 
     (๓) เก็บขนขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ล้างตลาดสด ท าความสะอาดถนน ทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะ

ในชุมชน 
     (๔) ช่วยงานตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานใน

การวมกลุ่มพัฒนาความสะอาด ในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ 
     (๕) จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 

    ๑.๔) พื้นที่ด ำเนินกำร 
          ส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ และพ้ืนที่ชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ  

     ๑.๕) ระยะเวลำด ำเนินกำร 
             ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้  

              (๑) จ้างเหมาตัดหญ้าและปัดกวาดท าความสะอาดในถนน ทางเท้า พื้นที่สาธารณะและชุมชน 
จ านวน ๒๒ คน  

          - รอบท่ี ๑  ๑ ตุลาคม –๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒  (รวมระยะเวลา  ๓ เดือน) 
- รอบท่ี ๒  ๑ มกราคม –๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รวมระยะเวลา  ๓ เดือน) 
- รอบท่ี ๓  ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รวมระยะเวลา ๖ เดือน) 

        (๒) จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ าหญิงภายนอกส านักงานจ านวน 
๑ คน จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ล้างตลาดสด ท าความสะอาดถนน ทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชน จ านวน  ๑๒ คน จ้างเหมาช่วยงานตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของ
พนักงานในการรวมกลุ่มพัฒนาความสะอาด ในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าพระจ านวน ๑ คน จ้าง
เหมาช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจ านวน ๑ คน รวมจ านวน ๑๕ คน 

- รอบท่ี ๑  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รวมระยะเวลา ๖ เดือน) 
- รอบท่ี ๒  ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รวมระยะเวลา ๖ เดือน) 

 

     ๑.๖) ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
        (๑) งานช่วยงาน ตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในการรวมกลุ่มพัฒนาความสะอาดในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ 

   - รับผิดชอบและดูแลบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพย ๑๙ ขก 
       - ช่วยงานรักษาความสะอาดตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา 
                  บริการ 

   - ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการในการรวมกลุ่มพัฒนา 
                                 ท าความสะอาดในพ้ืนที่ 
    - ช่วยควบคุมดูแลการเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเช่น ไม้กวาด บุ้งเต้า  
                                 มือเสือ วัสดุงานบ้าน งานครัว และอ่ืนๆ  
   - ช่วยงานส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
                                 สุนัขบ้า การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 
   - ช่วยควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน 
 



๒๔ 
 

    - ช่วยจัดเตรียมเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ส าหรับการตัดหญ้าและท าความสะอาด 
                                 ในการพัฒนาเฉพาะกิจต่างๆ และการพัฒนาประจ าสัปดาห์และการออกปฏิบัติงาน 
                                 พ่นหมอกควัน 
    - ช่วยในการท าความสะอาดและจัดเตรียมห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าพระ และ 
                                 สถานที่ต่างๆ เมื่อมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและ 
                                 สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดอบรม การออกหน่วยบริการเชิงรุก 

- ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    - เทศบาลต าบลท่าพระเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
                                 ความเหมาะสมและเป็นไปอย่างประหยัด 

        (๒) งานท าความสะอาดห้องน้ าและอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ 
            - ท าความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ าหญิงภายนอกส านักงาน 

    - ช่วยรับ–ส่ง เสนอหนังสือ ติดตามแฟ้มงานต่างๆ ของกองสาธารณสุข 
                                 และสิ่งแวดล้อม  
    - ช่วยเหลือการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการให้บริการด้านสาธารณสุข 
                                  และการจัดประชุมอบรมสัมมนา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ 
                                  ปฏิบัติงาน 
    - ช่วยในการปฏิบัติงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - ช่วยดูแล จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านสาธารณสุข  
                                 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - ช่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
    - ช่วยในการรับ – ส่งหนังสือ และประสานชุมชนในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
                                 เชิงรุก 
    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - เทศบาลต าบลท่าพระเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
                                 ความเหมาะสมและเป็นไปอย่างประหยัด 
         (๓) งานเก็บขนขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ล้างตลาดสด ท าความสะอาดถนน ทางเท้า  และพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชน 
    - เก็บขนขยะมูลฝอยที่อยู่ในถังรองรับมูลฝอยและที่วางไว้รอบๆ ถังรองรับมูลฝอย  
                                 รวมทั้งกองขยะมูลฝอยอื่นที่อยู่บนถนนหรือทางเท้าท้ังหมดภายในเขตของเทศบาล 
                                 ต าบลท่าพระ ขึ้นบนรถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวันตลอดจนสิ้นสุดสัญญา 
                                 ข้อตกลงการจ้าง 

   - ล้างท าความสะอาดรถเก็บขนขยะเป็นประจ า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
    - เก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในและรอบบริเวณอาคาร และทางเดินในตลาดสด ที่อยู่ 
                                  ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ ตามช่วงวันและระยะเวลาที่เทศบาลต าบลท่าพระ  
                                  ก าหนด 
    - เก็บกวาด รวบรวมขยะมูลฝอยที่ได้จากการกวาด รักษาความสะอาดไว้ในถังรองรับ 
                                  ขยะมูลฝอยหรือจุดรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อย ห้ามกองไว้บนพื้นหรือที่ 
                                  รองรับที่สัตว์สามารถคุ้ยเข่ียได ้
 
     



๒๕ 
 

      - ล้างท าความสะอาดตลาดสดตามหลักการสุขาภิบาล ตามช่วงวันและระยะเวลา  
                                 ที่เทศบาลต าบลท่าพระ ก าหนด 
    - เก็บขนกิ่งไม้ หญ้าและอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ 
    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าพระ มอบหมายเป็นพิเศษ 
    - เทศบาลต าบลท่าพระ เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
                                 ความเหมาะสมและเป็นไปอย่างประหยัด 
          (๔) งานตัดหญ้าและ ปัดกวาดท าความสะอาด ในถนนทางเท้า พ้ืนที่สาธารณะและชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลท่าพระ ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดถนนตามบริเวณท่ีก าหนดให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มี
ทราย/เลน  สะสมตามพ้ืนถนนหรือปากทางเข้าร่องระบายน้ าไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง และไม่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม
จนดูรกรุงรัง อย่างน้อยต้องด าเนินการท าความสะอาดตามรายการประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ดังต่อไปนี้ 

    - กวาดถนนและบริเวณทางเท้าให้สะอาด 
    - เก็บรวบรวมเศษขยะมูลฝอยใส่ถังให้เรียบร้อย ไม่ให้ตกค้างตามพ้ืนทางเท้าและไหล่ทาง  
    - ตักทรายหรือเลนบริเวณริมถนนปากทางร่องระบายน้ ารวมถึงใต้ตะแกรงเหล็กไม้ 
                                 หรือปูนที่ใช้รองขอบถนนให้รถวิ่งขึ้น 
    - เก็บรวบรวมเศษขยะบริเวณรอบถังใส่ในถังขยะและจัดวางถังขยะให้เป็นระเบียบ 
                                 สวยงาม  
    - ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนอยู่ในไหล่ทางและบนทางเท้าตามพ้ืนที่ที่ก าหนด 
   - เมื่อพบสภาพฝาปิดร่องระบายน้ าที่ช ารุดและอุดตันให้รายงานเทศบาลทราบ 
   - ในหนึ่งสัปดาห์ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานอย่างน้อย ๖ วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์) 
   - เทศบาลต าบลท่าพระ เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
                                 ความเหมาะสมและเป็นไปอย่างประหยัด 
        (๕) งานช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

   - ช่วยงานอาชีวอนามัย 
   - ช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
   - ช่วยบันทึกรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าพระ 
                                  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ htt://tobt.nhso.go.th 
    - ช่วยงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าพระ 
       - ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามได้รับมอบหมาย  
    - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่เทศบาลต าบลท่าพระมอบหมาย 

     ๒.๗) วิธีด าเนินการ 

        (๑)เขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
       (๒) รับสมัครและท าสัญญาข้อตกลงการจ้างกับผู้รับจ้างเหมาบริการฯ 
       (๓) ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ 
        (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาบริการ 
       (๕)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
       (๖) ผู้รับจ้างฯด าเนินงานตามขอบเขต ที่ก าหนดไว้ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
       (๗) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างฯ 
       (๘) สรุปผลการด าเนินโครงการ 



๒๖ 
 

 

    ๒.๘) งบประมำณ 
        งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
 

     ๒.๙) ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าพระ  

      ๒.๑๐) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          (๑) ชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          (๒) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
          (๓) ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระอย่างน้อย ๓๗ คน มีอาชีพและมีรายได้ 
          (๔) ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ๑) ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมทำงกฎหมำยให้แก่ประชำชน คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
      ๑.๑) หลักกำรและเหตุผล 
        ด้วยเทศบำลต ำบลท่ำพระ ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยของประชำชน และ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลท่ำพระ จึงก ำหนดให้มีกำรกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเพื่อให้ได้รับ
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของตน และได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ทั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมำยอื่น ๆ ตลอดทั้งจักได้ระมัดระวังในกำรป้องกันคุ้มครองสิทธิของตนมิให้ถูกละเมิดจำกผู้อื่น รวมทั้ง
ทรำบถึงหนำ้ที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ต่อสังคมและประเทศชำติเนื่องจำกปัจจุบันมีประชำชน
จ ำนวนไม่น้อยไม่ทรำบถึงสิทธิหน้ำที่ของตนที่มีอยู่ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย มักถูกละเมิดสิทธิถูกเอำรัดเอำ
เปรียบจำกผู้มีควำมรู้ดีกว่ำ หรือมีสถำนะทำงเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่ำ นอกจำกนั้นยังมีประชำชนไม่น้อยได้
กระท ำผิดกฎหมำยโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  ซึ่งปรำกฏเป็นคดีควำมในศำลเป็นจ ำนวนมำก 

        ดังนั้น เพ่ือกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยให้ประชำชนได้รับทรำบถึงสิทธิหน้ำที่ของตนและ
ใช้สิทธิอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย จึงเห็นสมควรจัดท ำโครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยให้แก่
ประชำชน คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระ ขึ้น  

     ๑.๒) วัตถุประสงค์ 
        (๑) เพ่ือให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของตนตำมกฎหมำย 
        (๒) เพ่ือให้เข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  
        (๓) เพ่ือให้สำมำรถป้องกันคุ้มครองสิทธิของตนได้ตำมกฎหมำยโดยไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ 
        (๔) เพ่ือให้ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย 

     ๑.๓) เป้าหมาย 
        (๑) ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
        (๒) คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระ  

     ๑.๔) วิธีด าเนินการ 
        (๑) บันทึกเสนอขออนุมัติจัดท ำโครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยให้แก่ประชำชนใน
เขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
        (๒) จัดท ำหนังสือเชิญผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรชุมชนในเขตเทศบำลฯ เข้ำร่วมอบรม และให้
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนผู้สนใจเข้ำรับกำรอบรม  
        (๓) เชิญฝ่ำยบริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระเข้ำรับกำรอบรม   
        (๔) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมควำมเหมำะสม 
        (๕) ก ำหนดกำรและหัวข้อบรรยำยอบรม 
        (๖)ประสำนขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



๒๘ 
 

        (๗) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ หลังกำรอบรมโดยประเมินควำมรู้จำกกำรอบรม 
และควำมพึงพอใจ รำยงำนผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ 

    ๑.๕) สถานที่ด าเนินการ 
        ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๖) ระยะเวลาด าเนินการ 
        ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

    ๑.๗) งบประมาณ 
        ๒๐,๐๐๐ บำท/ปีงบประมำณ  

    ๑.๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        (๑) ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงสิทธิหน้ำที่ของตนตำมกฎหมำยมำกยิ่งขึ้น 
        (๒) สำมำรถใช้ป้องกันคุ้มครองสิทธิของตนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยโดยไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ 
        (๓) กำรกระท ำควำมผิดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ลดลงหรือหมดไป 
       (๔) กำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อกันตำมสิทธิหน้ำที่เป็นไปตำมโดยถูกต้องกฎหมำย 
 
  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  ๑) ชื่อโครงการ : โครงการจดัท าประชาคมสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
     ๑.๑) หลักการและเหตุผล 
        กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเป็นช่องทำงหนึ่งที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำร
ของรัฐหรือเอกชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำของประชำชน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม 

        เพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนได้รับฟังและแสดงควำมเห็นในเรื่องที่ต้องขอควำมเห็นส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ จึงก ำหนดโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเพ่ือกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนงำนให้เป็นไปเพ่ือควำมโปร่งใสด้วยควำมถูกต้อง  

     ๑.๒) วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ ได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละเรื่องของ
กำรด ำเนินงำนของรัฐหรือเอกชนที่ต้องขอควำมคิดเห็น เพ่ือกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน  

      ๑.๓) เป้าหมาย 
        ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ ทั้ง ๑๐ ชุมชน 

 



๒๙ 
 

     ๑.๔) วิธีด าเนินการ 
         (๑) หน่วยงำนภำยในที่ต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องรับฟังควำมเห็นของประชำชน 
บันทึกเสนอถึงผู้บริหำรเพื่อกำรพิจำรณำอนุมัติ  
        (๒) ก ำหนดสถำนที่จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 
        (๓) ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
        (๔) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ๑.๕) สถานที่ด าเนินการ 
        ภำยในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๖) ระยะเวลาด าเนินการ 
         ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

     ๑.๗) งบประมาณ 
         ๒๐,๐๐๐ บำท/ปีงบประมำณ  

    ๑.๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        หน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง 

    ๑.๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        กำรด ำเนินงำนของรัฐหรือเอกชนเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อประชำชนน้อยที่สุด      
       
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑) ชื่อโครงการ : โครงการถนนคนเดนิท่าพระและตลาดร้อยปี 
     ๑.๑) หลักการและเหตุผล 
          ตำมที่เทศบำลต ำบลท่ำพระได้จัดให้มี ถนนคนเดินท่ำพระ  (Thapra Walking Street) ซึ่ง
เปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  บริเวณถนนโกสุมสำยเก่ำ และมีสถำนที่ส ำคัญเป็นอำคำรบ้ำนไม้ ๒ ชั้น 
ทำงโบรำณ มีอำยุกว่ำ ๑๐๐ ปี ซึ่งควรได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ บริเวณตลำดเทศบำลต ำบลท่ำพระ (ตลำดเก่ำ) ถนน
พำณิชย์เจริญ ๑ หมู่ที่  ๑๐  ต ำบลท่ำพระ เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน ให้คงอยู่เป็นอนุสรณ์ และเพ่ือ
เป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจกำรค้ำ-ขำยในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลท่ำพระ โดยเป็น
หนึ่งในแนวคิดกำรพัฒนำเมืองและกำรก ำหนดใช้พ้ืนที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำและกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเมืองซึ่งหลำยประเทศได้ด ำเนินกำร  ซึ่งในหลำยประเทศ “ถนนคนเดิน” 
“แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรม” ได้กลำยเป็นที่รู้จักในฐำนะแหล่งรวมงำนศิลปะ แหล่งรวมศิลปิน สถำนที่ที่ศิลปิน
อิสระจะได้ใช้เป็นเวทีในกำรแสดงออกทั้งงำนดนตรี วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องแวะมำเยี่ยมเยือนเทศบำลต ำบลท่ำพระ นั้น  



๓๐ 
 

           เพ่ือเป็นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรถนนคนเดินท่ำพระและตลำดร้อยปี และอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่พ่อค้ำ-แม่ค้ำ และผู้จับจ่ำยซื้อของ รวมทั้งด ำเนินกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณถนนให้
อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ จึงต้องมที ำโครงกำรถนนคนเดินท่ำพระและตลำดร้อยปี เพ่ือบริหำรจัดกำรให้ 

    ๑.๒) วัตถุประสงค์ 
       (๑) เพ่ือสร้ำงรำยได้และกระตุ้นภำวะเศรษฐกิจในเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
       (๒) เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนที่ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ  
       (๓) เพ่ือสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวให้แก่เทศบำลต ำบลท่ำพระ  

    ๑.๓) เป้าหมาย 
        เยำวชน ครอบครัว กลุ่มผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำชุมชนท้องถิ่น ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

    ๑.๔) วิธีการด าเนินงาน 
        (๑) แต่งตั้งคณะท ำงำนถนนคนเดินท่ำพระ 
        (๒) ส ำรวจและดูแลบริหำรจัดกำรตลำดถนนคนเดิน 
        (๓) เสนอผลและรำยงำนปัญหำควำมต้องกำรเพ่ือปรับปรุงตลำดถนนคนเดินให้อยู่ในสภำพดี

อยู่เสมอ 
        (๔) เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติด ำเนินกำรปรับปรุงและซ่อมแซมตลำดถนนคนเดินท่ำพระ 
        (๕) ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมตลำดถนนคนเดินท่ำพระ 
        (๖) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะผู้บริหำรทรำบ 

    ๑.๕) ระยะเวลาการด าเนินงาน  
        ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

    ๑.๖) ขอบเขตการด าเนินการ 
       ตลำดถนนคนเดินเปิดด ำเนินกำรทุกวันศุกร์ และตลำดร้อยปีเปิดด ำเนินกำรทุกวันพุธ 

    ๑.๗) สถานที่ด าเนินการ 
        ๑) ถนนโกสุม-ท่ำพระ สำยเก่ำ เป็นสถำนที่ด ำเนินกำร “ตลาดถนนคนเดินท่าพระ” 
        ๒) ถนนพำณิชย์เจริญ ๑ เป็นสถำนที่ด ำเนินกำร “ตลาดร้อยปี” 

      ๑.๘) งบประมาณ 
          ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท  

     ๑.๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

      ๑.๑๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        (๑) ประชำชนมีรำยได้และกระตุ้นภำวะเศรษฐกิจในเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
       (๒) ประชำชนมีสถำนที่ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ  
       (๓) เทศบำลต ำบลท่ำพระมีแหล่งท่องเที่ยวและจับจ่ำยซื้อขำย  



๓๑ 
 

๒) ชื่อโครงกำร : โครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลื่อนที่ 
      ๒.๑) หลักกำรและเหตุผล 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ให้มีหน้าที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และคนพิการ 
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

    เทศบาลต าบลท่าพระ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการจัดการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ คือ ประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ โดยให้น าทรัพยากร
ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นทุนของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้มากที่สุดตามกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
เน้นให้หน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการเพ่ือพัฒนาร่วมกัน เพ่ือน าศักยภาพจากหน่วยงานในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

      ๒.๒) วัตถุประสงค์ 
        (๑) เพ่ือออกบริการรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
        (๒) เพ่ือเป็นการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพ่ือ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล 
        (๓) เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล 
        (๔) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้ค าปรึกษาด้ายกฎหมาย การตรวจสุขภาพ การ
คัดกรองสุขภาพ การให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

    (๕) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ควรรู้แก่ประชาชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
และในการไปติดต่อราชการอย่างถูกต้อง 

     ๒.๓) เป้ำหมำย   
           ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และได้น าเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงได้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างเทศบาล หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน ในการติดตามเก่ียวกับการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชน รวมถึงการได้รับการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับ
การบริการดังรายการต่อไปนี้ 
    (๑) การตรวจเบาหวานและความดัน 
       (๒) การบริการรับช าระภาษี 
               (๓) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับทราบปัญหาของชุมชน 
  (๔) ให้ความรู้งานทะเบียน / งานป้องกัน / กฎหมาย 

 



๓๒ 
 

    (๕) รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ป่วยโรคพิเศษ 

                  (๖) การประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมของเทศบาล 

   (๗) แบบส ารวจความพึงพอใจในโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ 

       ๒.๔) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
        (๑) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

       (๒) แต่งตั้งคณะท างาน 
       (๓) ประชุมวางแผนก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่   
       (๔) ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ออก

ปฏิบัติงานร่วมโครงการ 
       (๕) จัดเตรียมสถานที่และความพร้อมก่อนด าเนินการ 
       (๖) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การออกเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และเชิญชวน

ประชาชนมารับบริการ ตามเวลาที่ก าหนด และประสานความร่วมมือจากประธานชุมชน ประธาน อสม. ในเขต
เทศบาลเข้าร่วมโครงการฯ  
                 (๗) ด าเนินการประกอบกิจกรรมประกอบด้วย 
         - บริการตรวจสุขภาพ หน่วยงานด าเนินการคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลท่าพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าพระ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองบัวดีหม ี
          - บริการตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยงาน
ด าเนินงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลท่าพระ 
   - บริการให้ความรู้วิชาการ ด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ ศูนย์บริการวิชาการท่ี ๕ 
   - บริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ หน่วยงานให้บริการ คือ กองคลัง เทศบาลต าบลท่าพระ 
   - บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานให้บริการ คือ ส านักปลัดเทศบาล กองช่าง 
กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าพระ 
   - กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่
ประชาชนในชุมชนที่มารับบริการ โดยวิทยากรจาก กศน.ต าบลท่าพระ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว   
        (๘) การติดตามประเมินผล 

  (๙) รายงานผล 

 

 

 

 



๓๓ 
 

    ๒.๕) สถำนที่ และระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มกิจกรรม เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  
        วัน เวลา                     กลุม่เป้าหมาย                   สถานที ่    

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  หมู่ที่ ๗ , ๒๐  ลานอเนกประสงค์หน้าวัดเทพปูรณาราม 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑   วัดศิริมงคล  

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๖   ลานสะออนชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑๑  ศาลากลางบ้านหนองหัน  

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑๘  ศาลากลางบ้าน 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  หมู่ที่ ๑๐  เวทีกลางตลาดท่าพระร้อยปี 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  หมู่ที่ ๑๓  ศาลาหลวงปู่ยิ้ม 

๒.๖) งบประมำณ 
         งบประมาณจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ส านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ๒.๗) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
       โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการ   

  ๒.๘) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       (๑) หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่เทศบาล ร่วมบูรณาการกิจกรรมการให้บริการโดยเข้าถึงชุมชน
อย่างทั่วถึง 
       (๒) ประชาชนตามชุมชน ได้รับการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ 
ฝึกอบรมอาชีพ การบริการตัดผม บริการตรวจสภาพจักรยานยนต์ บริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ การรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ และบริการทางวิชาการอ่ืนๆให้แก่ประชาชน 
       (๓) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างความสามัคคี 
       (๔) เทศบาลได้น าปัญหาความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าพระ มาใช้ในการ
วางแผนแกไ้ขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป   
 


