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ค าน า 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานใน ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลจริม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลจริมให้บรรลุเป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 

        เทศบาลต าบลจริม 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

บทน า 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ
กระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  



4 
 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนทีเ่ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ

สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์
รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน 
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ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๖  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง
เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

  
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตส านึกรักท้องถิน่ อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน        
 
วิสัยทัศน์ 

“ต ำบลจริมน่ำอยู่ สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ยั่งยืน บนจุดยืนธรรมำภิบำล บูรณำกำรชุมชน ตำมหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 



7 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้าง

ศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 

2. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร 

และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้   

4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษา 

5. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน  รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริม 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลจริม  
ยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที๑่“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่“ไม่ทนต่อ

การ ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมกล่อมเกลา การทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าใหก้ารกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ม ี ่ดีจิตสาธารณะจิตอาสาและความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผล
ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  

 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 
ยุทธศาสตร์ที๒่“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่าจะเห็นมาได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่ม ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ แสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการ
ทุจริตประพฤติมิ ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชาชนไทยทุกก ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นไปปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชนจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็น 

 
วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ

สาธารณะ 
2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ  
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  

 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
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5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ  
ทุนตั้งต้น  

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของ  
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที๓่“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิด

ผลเสียต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมาจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดย
พบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค การเมืองการใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 จึงได้ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์“สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ นโยบาย 
ผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(PolicyFormation) ขั้น การก าหนดนโยบาย(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ(Policy Feedback) 
วัตถุประสงค์ 
1.วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
2.การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย(PolicyCycle Feedback)  
3.การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
4.ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิด
ขงข้ึน ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเปลี ่ยนพฤติกรรมคอรัปชั่น 
3. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
6. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตค.ศ. 

2003 (UnitedNations Convention againstCorruption : UNCAC) 
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ยุทธศาสตร์ที่4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขงขึ้น ทั้ง
การก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
2.สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเปลี ่ยนพฤติกรรมคอรัปชั่น 
5.การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
6.สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
7.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
8.การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตค.ศ. 2003 
(UnitedNations Convention againstCorruption : UNCAC) 

 

ยุทธศาสตร์ที5่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการและ

พัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึง
ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรา 
เป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด
(Judiciary)การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะ
ท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนคดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์  
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2.ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 
4.ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
5.บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 
6.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
7.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
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. 
 
ยุทธศาสตร์ที่6“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 
ประเทศไทย”  

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยก  
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ 
แหล่งข้อมูลและเร่งรัดก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรงุการท างาน รวมไปถึงการ 

บูรณาการท างาน การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ ด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 
1.ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต(CorruptionPerceptions  
Index : CPI) ของประเทศไทย  
2.บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการ 
รับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ของประเทศไทย  
 

ดังนั้น ปีงบประมาณพ.ศ.2560 ส านักงานป.ป.ช.จึงด าเนนิโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลดทุจริตอย่างต่อเนื่อง
ป.ป.ช.โดยด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 
 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตาม
หลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย   

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจ บ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าให้ประโยชน์สุข
ของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นปฏิบัตแิต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ขั้นตอนการด าเนินการทีโ่ปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการด าเนินการได้ทุก ความคิดเห็นของประชาชน หากการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
การจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด   

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ   

โดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ การเงิน จัดหา
พัสดุ 

หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่ขอชอบ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  
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1) ปัจจัยภายในเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึก
ดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหนงใจฉุดดึงให้ก็
ไม่อาจจูงใจคนท างานในเทศบาลต าบลจริมหลงใหลใช้อ านาจหน้าทีไ่ปหาประโยชน์ให้ตัวเองในทางตรงกัน
ข้ามจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะ
กล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนช าน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร 

  
 

2) ปัจจัยภายนอกคือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท าให้ถุก 
ลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา  ค าว่า“โดยทุจริต” มี 
ความหมายเดียวกนักับค าว่า“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ 
เหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 

   

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต”ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติประกอบ 
สาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  

  

ส่วนที่1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึกและ 
มี ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการด าเนินการจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ ประการหนึ่ง คือ“การ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า อยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่1 และมีความตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มี
การบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนด
ไว้ในมิติท่ี1  
  

ส่วนที2่ ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก2 โดยให้ความส าคัญกับ
ด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิติที่2–มิติที4่  มีสาระส าคัญ  ดังนี้  

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อประกอบด้วยการทุจริต   

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการเมือง
ท้องถิน่ และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้   

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด  
แก่ประชาชนในเทศบาลต าบลจริม 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรื  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 
 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกา แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  

 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ

ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที ่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดย 

ด าเนินการให้กิจการดังนี้  
 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ด าเนินการอ่ืนใดของ

ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นใน ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบด้วย 
  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
โดย   
3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ จัดหา

พัสดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประ ทราบ และตรวจสอบ
ได้  

 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม

ตรวจสอบของประชาชน  
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนโดย  
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกจิการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่สุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ เรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประกอบด้วย 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
 
 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในก ากับดูแล  

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่

สามารถด าเนินการไดโ้ดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกีย่วกับการ แต่งตัง้ โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน 

การรับการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นประกอบด้วย  
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการและวิธีการทีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ 

ทุจริตประกอบด้วย  
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจจริต 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรบุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลจริม 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
1.2.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 

1.1.1โครงการเสริมสร้าง  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 
1.1.2 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 กิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลจริม 
 
 
1.2.1.โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
1.2.2 โครงการปลูกต้นไม้ ประจ าปี  
พ.ศ.2562 
1.2.3 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
20,000 

 
- 
 

30,000 

40,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
20,000 

 
- 
 

30,000 

40,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 

30,000 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรบุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลจริม 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

1.3.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 
 

1.3.1 กิจกรรม 
-น าหลักสูตรโตไป ไม่โกงมาปรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล 
จริมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลจริม 
 
1.3.2 กิจกรรม การประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน 4 โครงการ 
         3 กิจกรรม 

          1 มาตรการ 

90,000 90,000 90,000  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตารม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.1.1.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
 
2.2.1 มาตรการ “การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
(ถือปฏิบัติ) 
2.2.2 กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2.2.3 กิจกรรม “การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ” 
 
2.3.1 กิจกรรม  การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการ มอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

-- 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นประจักษ์ 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.4.1 กิจกรรม การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น 
2.4.2 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.3 กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน   7  กิจกรรม 
           5  มาตรการ 

    

 

 

 



21 
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มี
ส่วนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลจริมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2 มาตรการ   “เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
3.1.3 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลจริม” 
 
 
 
 
3.2.1 โครงการเทศบาลต าบลจริมเคลื่อนที่  

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 
 
- 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
      ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 



22 
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

3.2.2 มาตรการ “การแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
 
3.3.1 มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม” 
3.3.2 มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง" 
3.3.3 กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลจริม” 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  1 โครงการ 
          1 กิจกรรม 

           6 มาตรการ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 
 

4.1.1 กิจกรรม “การจัดท ารายงานควบคมุ
ภายใน” 
4.1.2 กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน” 
 
 
 
4.2.1 มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย 
4.2.2 กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ” 
4.2.3 กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

- 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

      
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 
 
 
4.4.1 กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
4.4.2 มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
- 

- 
 
 
- 
 

 
 
 

 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  1 โครงการ    
          6  กิจกรรม     
           2 มาตรการ 
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 ส่วนที่ 3  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการ
ทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปลูกฝังค่านิยม
ที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไมให้เกิด
พฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจริม ตัวแทนชุมชนกลุ่ม
ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาและศาสนาในเขตเทศบาลต าบลจริมได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติ
ปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทศบาล
ต าบลจริม จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน/   
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเอกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจริม 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเอกชน   
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจริมมีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่น
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น 
 3.3 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

3.4 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลต าบลจริม  

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเอกชน  จ านวน 79 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต วิทยากรจากส านักงานตรวจแผ่นดิน  

จังหวัดอุตรดิตถ์และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ        

ระหว่างเดือน มีนาคม 2562 – เมษายน 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ      

จ านวนเงิน 40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลต าบลจริม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเอกชน  จ านวน 79 คน มีพฤติกรรมและวิธีการท างานที่โปร่งใส มีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมีแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่
การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลจริม จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/ มาตรการ 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ต าบลจริม 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลต าบลจริม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลจริม เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน ์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลจริม เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลจริม  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจริม มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมี ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม  

6. วิธีการด าเนินการ  
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองช่าง  เทศบาลต าบลจริม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 4 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การจัดท าแผนชุมชนเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ในหมู่บ้าน ชุมชนมาก าหนดเป็นกิจกรรม จัดท าเป็นแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น
เทศบาลต าบลจริมจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดท าแผนชุมชน ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน 
 3.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือและบูรณการการท างานในแนวดิ่งและแนวราบระดับพื้นที่ของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 
 3.3 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลให้มีคุณภาพและจ านวนมากขึ้น 
 3.4 เพ่ือให้แผนชุมชนเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 3.5 เพ่ือให้แผนชุมชนเป็นส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.6 เพ่ือทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลจริม มีการจัดท าแผนชุมชนครบ 100เปอร์เซ็นต์ และสามารถเชื่อมโยงบูรณการ
โครงการ/กิจกรรมสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้มากกว่า ร้อยละ 80 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ     

เทศบาลต าบลจริม  
  
   
6. วิธีด าเนินการ   

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเป็นแนว
ทางการพัฒนาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และจัดท าเป็นแผนงานโครงการเสนอใส่แผนชุมชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   

เดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562 
 
8. งบประมาณด าเนินการ     

จ านวนเงิน 20,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ    

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลจริม 
  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
การจัดท าแผนชุมชนสามารถเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 5 
 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการปลูกต้นไม้ ประจ าปี พ.ศ.2562  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลจริม จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้ 
ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจริม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลจริม เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น 
แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  

3.2 เพ่ือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลจริม 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
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6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ท้องถิ่น  
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจริม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและ
องค์กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปรัชญาในการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
ตนเองให้อยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียงและมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง   
   
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3.3 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่ายในครัวเรือน 
          
4. เป้าหมาย/ผลผลิต        

หมู่บ้านน าร่อง หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วเคียน ต าบลจริม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  50 ครัวเรือน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ     

หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วเคียน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
6. วิธีด าเนินการ    

ด าเนินการจัดการอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากร จากเกษตรอ าเภอท่าปลา ปศุสัตว์อ าเภอท่า
ปลา ในการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

เดือน พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวนเงิน 30,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและมีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่ายในครัวเรือน          
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 7 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลจริมและโรงเรียน 

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า เป็นสิ่งกัดกร่อนสังคมไทยและน าไปสู่
ปัญหาอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของความยากจน ความด้อยพัฒนา การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การเอาเปรียบกันอย่างไม่เคารพ
กติกา ฯลฯ ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจริม เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างคุณค่าและปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนตั้งแต่
วัยเยาว์ โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริมเพ่ือปลูกจิตส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้เกิดโครงการโตไปไม่โกง เพื่อบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจริมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม  ทั้งนี้โรงเรียนจะเป็นสถาบันหลักทาง
สังคมท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย ดังนั้น เทศบาลต าบลจริม จึงได้จัดท ากิจกรรมน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับ
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลจริมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริมขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกฝังคา่นิยม จิตส านึก ให้เด็กเล็กและเด็กอนุบาลมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลจริมทั้ง 6 แห่งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
จริม จ านวน 150 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจริมทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ   

เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทาน เกม
การละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวีและค าคล้องจองส าหรับเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์อ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ    

เดือนพฤษภาคม  2562 –ธนัวาคม 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ   
กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     
เด็กเล็กและเด็กอนุบาลมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และมี

ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 8 

 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็น
ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก 
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมท่ี ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้น
ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีก
มากมาย เทศบาลต าบลจริม ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญ
ในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี 
มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
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4. เป้าหมาย  
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลจริม เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็น

ความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5.วิธีการด าเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลจริม ก าหนด  
5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลจริม  

6. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง

การต่อต้าน การทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

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

หลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่ 
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
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ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศ
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ    
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    
3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ    
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ      

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลจริม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์        
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 10 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจริม เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน

เก่งเข้ามาท างาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน  
6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ  
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์  
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 11 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตบ าลจริม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลจริม 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่ เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 12 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เทศบาลต าบลจริม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่

ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการ
เป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ 
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ดังนั้น เทศบาลต าบลจริม ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา

รับบริการ   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า

การ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล 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 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 

แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลจริม  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
10.2 ผลผลิต - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ - การ
ให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 13 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

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

ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลจริมจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
กรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลจริม ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลจริม  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจริม 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลจริม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลจริมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 14 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 15 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  

3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

 
4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 10 คน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นสตรี ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลจริมทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่

ละต าบล ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายใน เขตเทศบาล  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 
1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลจริมเป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลจริม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
10.2 ผลลัพธ์  
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป  
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 16 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลจริม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์
สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารรายงานผลประจ าปีเทศบาลต าบลจริม  เว็บไซต์เทศบาลต าบล 
จริม สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 17 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด 
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ไดเ้กิดภาวะฝนทิ้งช่วง
และปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ 
แต่ยังมีเกษตรกรทีม่ีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับท่อส่งน้ าพระราชด าริ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ าจากท่อราชด าริในช่วงแรก
ของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการ
ของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างเทศบาลต าบลจริม ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลจริม คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตแนวเขตท่อน้ าราชด าริ ที่มีการบริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน 
จึง ได้จัดท ากจิกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
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เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
4. สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลจริม 
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2562 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  2562 

7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
9. ตัวช้ีวัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จ านวน  50 คน  
10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลจริมได้  

10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 18 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 
เทศบาลจริม จึงได้จัดท ามาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม 
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 19 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลต าบลจริม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลจริม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลต าบลจริมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจ
ริมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 20 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยเทศบาลต าบลจริม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด

โอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลจริม รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลจริมขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลจริม  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลจริมให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล 

จริมตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลจริมโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 21 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  

2. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลจริมจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน 
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจริม ให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลจริม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจริม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจริม จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจริม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลจริม) 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด  

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. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม  

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจริม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 22 

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลจริมจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลจริม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลจริม  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลจริม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของ 

 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 23 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจริม”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลจริมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบลจริมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลจริม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลจริมร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
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- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลจริม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 24 
  

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม / มาตรการ 
โครงการเทศบาลต าบลจริมเคลื่อนที่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เทศบาลต าบลจริมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ

ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดท า โครงการเทศบาลต าบลจริมเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลจริม  
โดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีด าเนินการ  
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1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท า แผนชุมชน  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน ในเดือนมีนาคม 2562   

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลจริมอย่างทั่วถึง  
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 25 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจริม เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจริม  

5.พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ   
6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลจริม    
6.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน   
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจริม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลจริม  

10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 26 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลจริมในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลจริม โดยกอง วิชาการและ
แผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจริมและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลจริมให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจริมก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมจ านวน xx คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลจริม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลจริมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมเพ่ือเป็นองค์กรใน

การยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจริมและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลจริม
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลจริมความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลจริมด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต    
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 27 

 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีเทศบาลต าบลจริม ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลจริม 
3.วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลจริม อย่างแข็ง
ขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลจริมได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ 
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตใน เทศบาลต าบลจริม นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลจริม อย่างแข็ง
ขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลจริมได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน 
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลจริม ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น 
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดและกองคลัง เทสบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจริม 
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 28 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลจริมจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลจริม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริมมี
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมาย
ก าหนด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลจริมและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลจริม 
3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
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6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาลต าบลจริม (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 
คน ประกอบด้วย  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ    ด าเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี  
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริมปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง น้อยแล้วเสนอผลการ 

ประเมินให้เทศบาลต าบลจริมทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลจริม 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจริม 
ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลจริมมอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบลจริม

พร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 29 

 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลจริม  

จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลจริม  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลจริม  
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจริม  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ ดูแล  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 30 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน 

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลจริมพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลจริม
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
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3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลจริมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจริม  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจริมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลจริม 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
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10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  31 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลxxxจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้
การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลxxxเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็น ธรรม  

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้ง เทศบาลต าบลจริม  
ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลจริม  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลจริม  
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลจริม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
ต าบลจริม รับมติ  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง เทศบาลต าบลจริม  

ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลจริม  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อน ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลจริม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อน วันที่เทศบาลต าบลจริม  รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

เทศบาลต าบลจริม ได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  

– นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ผลลัพธ ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลจริม  
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  32 

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจริม 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลจริมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลังเทศบาลต าบลจริม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 33 

 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลจริมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลต าบลจริม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มี
การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลจริมทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลจริม
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ต าบลจริม 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลจริมให้เกิดการพัฒนาได้ 
อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลจริม 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน 
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ชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลต าบลจริมให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  
10. ผลลัพธ์  

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลจริมมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน   
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 34 

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผล
ให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจริม เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริม เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง 

รายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลจริม จ านวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน รวม 17 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลจริม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ 

อบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและ หนี้สิน  
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต   
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 35 

 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลจริม มีบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาล
ต าบลจริมและลดการทุจริต เทศบาลต าบลจริมจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจริม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจริมจ านวน 9 คน   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลจริม 

6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกิจการสภา เทศบาลต าบลจริม 

10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต  

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  36 

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในต าบลจริม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ต าบลจริม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ทางแยกต่างๆในต าบลจริม  
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 37 
 
1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลจริม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดย
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลจริม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม รับผิดชอบ 
และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลต าบลจริม พิจารณาแล้วเห็นว่า การมี
เครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลจริม 
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4. เป้าหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลจริม เข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลจริม  
5. สถานที่ด าเนินการ  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลจริม  
6. วิธีด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการ ทุจริตเทศบาลต าบลจริม 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลจริมในการ
ร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต  
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลจริมกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจริม 
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