
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 

 ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 
2564) ขึ้น ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตซ่ึง
เปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดทำงานใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และไมทำใหประชาชนในพื้นที่เกิดความ คลางแคลงใจในการ
ทำงานของสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย อีกท้ังเปนกลไกสำคัญใในการปองกันไมใหมีการใชอำนาจหนาท่ี
ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย  

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีการดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ที่จะ
สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือจังหวัด ท่ี นศ 0023.4/ว
4431 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 2 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ใหใชตอไปไป
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565  
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขยายตัวการทุจริต โดยหลักการแลวมีการ
กระจายอำนาจ เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ในทางกลับกันทางปฏิบัติยังคงมีชอง
ทางการทุจริตเพิ่มขึ้นเชนกันเปนเสนทางคูขนาน ลักษณะการทุจริตในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งใน
ดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง หรือสภาพจากตัวบุคลากร อีกท้ังชองวาง
กฎระเบียบ และกฎหมาย การขาดความรูความเขาใจ  การขาดคุณธรรมจริยธรรม หรือสภาพลักษณะปญหา
เกิดจากผูมีอำนาจ บารมี  
 สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตของทองถ่ิน มีประเด็น ดังนี้ 
 1) โอกาส การบังคับใชกฎหมายท่ีลาชา กฎระเบียบมีชองวาง 
 2) ปญหา ยอมรับวาสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ การเงินเปนปจจัยสำคัญในการอยากมี
อยากไดอยากเปนของตัวบุคคลทำให มีพฤติกรรมการทุจริตในองคกร 
 3) การตรวจสอบ ความโปรงใส ไมเขมแข็ง อีกท้ังรูปแบบมีความซับซอน และขาดความ
ตอเนื่อง 
 4) การจัดซ้ือจัดจาง มีการผูกขาด เก่ียวของกับกลุมผลประโยชนท้ังภายในและภายนอก 
 5) คุณธรรม จริยธรรม ในองคกร ไมนำมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม   

2. หลักการ  และเหตุผล 

  การทุจริตในสังคมระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศไทยอยางมหาศาลและ

เปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากที่เดิมที่เปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก

ข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย เชื่อมโยงสูอาชญากรรมอ่ืนๆ และสงผลกระทบลบในวงกวาง  

  การทุจริตเปนปญหาสากล ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีเปนลำดับที่ 149 เม่ือ

วันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention : UNCAC) ที่วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจาการ

ทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดอยาง

สมบูรณ 

 ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ

ความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งข้ึน ดวยการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 25656 - 2560) ที่ผานมาซึ่งพบวาการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่งและจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่องดวย

ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีเปนรูปธรรม ท่ีสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีทวีความซับซอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เล็งเห็นความสำคัญการจัดทำแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยมีวัตถุประสงค บูรณาการความรวมมือทุกภาค

สวนในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยข้ึน เพ่ือผลักดัน และยกระดับให

ประเทศไทยพัฒนาในภาพรวมสูมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากลตอไป โดยยึดหลักการยุทธศาสตรชาติ

ว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ที ่ม ีเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรของชาติที่ตองการ บรรลุมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 ซ่ึงสาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติดังกลาว ประกอบดวย 

 2.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564)  
                โดยกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  1. สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
  2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  4. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
  5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย   

  2.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ดานตางๆ รวม 11 ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ขอท่ี ๑๐ สรุปไดดังนี้ 

   นโยบายที่ 10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที ่มีธรรมาภิบาลและการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ดำเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุนดำเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวใน
ระบบราชการโดยจะดำเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลำดับความจำเปนและตามที่กฎหมายเอื้อให
สามารถดำเนินการไดในระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะได
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอำนาจโดยมิชอบกอใหเกิด
การทุจริตหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง
หนวยงานใหบริการดานการทำธุรกิจการลงทุนและดานบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเปนสำคัญเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆปรับปรุงและ
จัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐ 



 
 

3 

ทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสำคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ัง
จะเรงรัดการดำเนินการตอผูกระทำการทุจริตทั้งในดานวินัยและคดีรวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนอีกทั้งจะทำกรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา
เชนการจัดซื้อจัดจางการรวมทุนการใชจายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งไดมีคำวินิจฉัยขององคกรตางๆ     
มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

  2.3 คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
  เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่งดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได 
  ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทำ
การหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 
  ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดำเนินการตามขอ 2 
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
  ขอ 5 ใหสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดำเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
3.1  เพ่ือใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
3.2  เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยปฏิบัติราชการโดย 

ยึดหลักธรรมมาภบิาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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3.3 เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

3.4 เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย 
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

3.5 เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม  
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

4. เปาหมาย 
4.1  ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจำของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 
4.2  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

4.3  หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4.4  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม  
และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 

4.5  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
5.1 คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย มีจิตสำสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส 

5.2 ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตำบล
รอนพิบลูย 

5.3  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.4  สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
5.5  พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
5.6  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ  ประชาชนในการ 

ปองกันการทุจริต 
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

1. การ

สราง

สังคมท่ีไม

ทนตอการ

ทุจริต 

1.1 การสราง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแกบุคลากร

ท้ังขาราชการ 

การเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมอืง              

ฝายสภาทองถ่ิน 

และฝายประจำของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(1) โครงการอบรม

ค ุณธรรมจร ิยธรรม

ของผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง  ทต รอน

พิบูลย 

(2)โครงการฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน คณะ

ผูบริหาร ส.ท.

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง 

50,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

100,000 

50,000 

 

 

 

100,000 

 

50,000 

 

 

 

100,000 

 

50,000 

 

 

 

100,000 

 

 1.2 การสราง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแก

ประชาชนทุกภาค

สวน 

(1)โครงการสราง

จิตสำนึกในการ

ดำเนินการตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) โครงการอบรมอาชีพ 

(3) โครงการใหความรู

ดานการสงเสริม

การเกษตรแกเกษตรกร 

20,000 

 

 

- 

- 

20,000 

 

 

- 

- 

20,000 

 

 

- 

- 

20,000 

 

 

40,000 

60,000 

20,000 

 

 

40,000 

60,000 

 

 1.3 การสราง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

(1)โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมให

เด็กและเยาวชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   - 40,000  

มิติท่ี 1 รวม  จำนวน  6  โครงการ          17,000 17,000 17,000 230,000 270,000  
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มิติ  ภารกิจตาม

มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมาย

เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

2. การ

บริหาร

ราชการ

เพ่ือ

ปองกัน

การทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจำนงทาง

การเมืองใน

การตอตาน

การทุจริตของ

ผูบริหาร 

(1)กิจกรรมประกาศ

เจตจำนงตอตานการทุจริต

ของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- - - - -  

 2.2 มาตรการ

สรางความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

(1)โครงการจดัทำแผนท่ีภาษี 

(2) มาตรการการสรางความ

โปรงใสในการบริหารงาน

บุคคล 

(3)มาตรการออกคำสั่ง

มอบหมายของ

นายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาลและหัวหนา

สวนราชการ 

(4)กิจกรรม”ควบคุมการ

เบิกจายเงินตามขอบัญญตัิ

งบประมาณรายจาย

ประจำป” 

 (5) 

กิจกรรมเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 

(6)มาตรการ.”ยกระดับ

คุณภาพบริการประชาชน” 

200,000 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

200,000 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

200,000 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

200,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

200,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 2.3 มาตรการ

การใชดุลย

พินิจและใช

อำนาจหนาท่ี

ใหเปนไปตาม

หลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี

(1)กิจกรรมการลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 

(2)มาตรการการมอบอำนาจ

อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ

ลดข ั ้ น ตอนกา รปฏ ิ บ ั ติ

ราชการ 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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มิติ  ภารกิจตาม

มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมาย

เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

2. การ

บริหาร

ราชการเพ่ือ

ปองกันการ

ทุจริต 

2.4 

มาตรการ

จัดการในกรณ ี

ไดทราบหรือ 

รับแจงหรือ

ตรวจสอบพบ 

การทุจริต 

 

(1)มาตรการ “จัดทำ

ขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

(2)กิจกรรม ใหความ

รวมมือกับหนวย

ตรวจสอบท่ีไดดำเนินการ

ตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล 

การปฏิบัตริาชการของ 

ทต รอนพิบูลย 

(3)กิจกรรมแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน”   

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม 1  โครงการ 5 มาตรการ 

6 กิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

3. การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน 

3.1 จดัใหมี

และเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ในชองทางท่ี

เปนการ

อำนวยความ

สะดวกแก

ประชาชนไดมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอำนาจ

หนาท่ีของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุก

ข้ันตอน 

(1)มาตรการ”ปรับปรุง

ศูนยขอมูลขาวสารของ 

ทต รอนพิบูลยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(2)มาตรการ”เผยแพร

ขอมูลขาวสารท่ีสำคญั

และหลากหลาย” 

(3)กิจกรรมการ”การ

เผยแพรขอมลูขาวสาร

ดานการเงิน การคลัง 

พัสดุ และทรัพยสินของ 

เทศบาล.และการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการเงิน

การคลัง” 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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มิติ  ภารกิจตาม

มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมาย

เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

3. การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน 

3.2 การรับ

ฟงความ

คิดเห็น การ

รับและ

ตอบสนอง

เรื่อง

รองเรียน/รอง

ทุกขของ

ประชาชน 

(1) โครงการประชาคม 

เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 

(2) กิจกรรมการดำเนินงาน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ

เทศบาล 

(3) กิจกรรม รายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

40,000 

 

- 

 

- 

 

40,000 

 

- 

 

- 

 

40,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 3.3 การ

สงเสริมให

ประชาชน 

มีสวนรวม

บริหาร 

กิจการของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(1) มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบล

รอนพิบูลย 

(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน

ประชาคมเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

จาง 

(3) มาตรการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 3 รวม 1  โครงการ 5 มาตรการ 

3 กิจกรรม 

40,000 40,000 40,000 20,000 20,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมาย

เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

4. การ

เสริมสราง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง

ระบบและรายงานการ

ควบคุมภายในตามท่ี

คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินกำหนด 

(1)  

กิจกรรมการจัดทำ

รายงานการควบคมุ

ภายในประจำป 

(2)กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให 

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบรหิาร

ราชการ ตามชองทาง

ท่ีสามารถดำเนินการ

ได 

(1)กิจกรรมการรายงาน

ผลการใชจายเงินให

ประชาชนไดรับทราบ 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  

 4.3 การสงเสรมิ

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถ่ิน 

(1)กิจกรรมสงเสริม

สมาชิกสภาทองถ่ินใหมี

บทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร 

(2)กิจกรรมการมสีวน

รวมในการปฏบัิติงาน

ของสมาชิกสภาเทศบาล 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 4.4 เสรมิพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการ ทุจริต 

(1)มาตรการเฝาระวัง

การคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชน 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 หมาย

เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

  (2) มาตรการสงเสรมิ

และพัฒนาเครือขายดาน

การปองกันการทุจริต 

- - 

 

- - -  

มิติท่ี 4 รวม 2 มาตรการ 5 กิจกรรม - - - - -  
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สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

  

1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการฝกอบรม คุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นจำเปนตองมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสมซึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย      

ไดคำนึงถึงการสรางกำลังคนในการปฏิบัติรชการอยางมีคุณภาพทั้งในดานสมรรถนะการบริหารผลงานและการพิทักษระบบ

คุณธรรมเพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ทุกตำแหนงมีความรูในขอบเขต ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ 

ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสำหรับตำแหนง 

 การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือวาเปนสิ่งสำคัญและจำเปนมากในการพัฒนาองคกร 

ท้ังในดานความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังศิลปะเปนผูนำ เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจึงไดดำเนินการโครงการ

ดังกลาวเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจางใหมี

ความรูในทุกๆดานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถนำความรูมาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำ

อยางมีพลังมีความเปนผูนำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีตอผูบริหาร เพื่อนรวมงาน และตอองคกรอยางเต็มที่และมีพฤติกรรม

บริการดวยใจ พรอมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานรวมกันอยางมีความสุข เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดจัดทำโครงการ

ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจางเขาใจใน

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

 3.2 เพ่ือเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง นำความรูท่ี

ไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง ปฏิบัติ

หนาท่ีราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 3.4. เพื่อเสริมและพัฒนาใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง ไดมี

โอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดประสบการณและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

4. เปาหมาย 

-  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  จำนวน  28  คน 

 

มิติที ่1. การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 - ศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคใต  

6. วิธีดำเนินการ 

 1. เขียนโครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม เสนอผูบริหาร 

 2. ประชาสัมพันธโครงการฯใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานสวนเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงาน

จาง ทราบและติดตอวิทยากร 

 3. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

 4. รายงานผลการจัดโครงการฯใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

    งบประมาณ  จำนวน  50,000.- บาท/ป    

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง  เขาใจในหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

 10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง นำความรูที ่ไดรับมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ราชการโดย

คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 10.4. ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ พนักงานจาง ไดมีโอกาส แลกเปลี่ยน

เรียนรู ความคิดประสบการณและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง  

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีภารกิจและอำนาจหนาที่ที ่ตองดูแลและบำบัดทุกข บำรุงสุข 

ใหบริการประชาชนในพื้นที่แทบทุกดาน ประกอบกับเทศบาลฯเปนองคกรที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุดจงึมี

ความจำเปนท่ีบุคลากรในองคกรจำเปนตองมีการศึกษาหาความรู พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง  

3. วัตถุประสงค 

 3.๑ เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เกิดความรูความเขาใจงานธุรการ งานสาร

บรรณและการเขียนหนังสือราชการ เพ่ิมมากข้ึน 

 3.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เกิดความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับ

ซอน 

 3.3 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เกิดความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติการ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.4 เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในองคกร ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาองคกร 

๔. เปาหมาย 

 คณะผูบริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจางประจำ/พนักงานจาง  

5. สถานท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

6. วิธีดำเนินการ 

         1. จัดทำโครงการเสนอผูบริหาร 

         2. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
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8. งบประมาณ  

งบประมาณ  100,000.- บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เกิดความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 10.2 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เกิดความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 10.3 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจำ เกิดความสามัคคีในองคกร ซึ่งเปนสิ่งสำคัญใน

การพัฒนาองคกร 
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1.3  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝกอบรมสรางจิตสำนึกในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสรรคต เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559  เพ่ือใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพนอันหามิได ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมท้ังไดศึกษาเรียนรู
พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน ตลอดจนสงเสริม
อาชีพประชาชนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีมากมายทั่วประเทศ จึงไดจัดทำ
โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

3. วัตถุประสงค  
      3.1 เพื่อสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุดมิได 
      3.2 เพ่ือนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ การปฏิบัติตน เสริมสรางจิตสานึก ในการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
      3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและเกิดแนวคิดในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
      3.4 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดเห็นตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน 
      3.4 เพ่ือใหประชาชนท่ัวท่ีเขารับการฝกอบรมไดนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสูตำบล หมูบาน 
ตอไป 

4. กลุมเปาหมาย  
          บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และประชาชนท่ัวไป   

5. พ้ืนท่ีในการอบรม  
- สถานท่ีจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงในภาคใต 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำโครงการใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
6.2 ประชาสัมพันธการจัดทำกิจกรรมใชประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
6.3 รับแบบแสดงความประสงคเขารวมกิจกรรม 
6.4 ประชุมชี้แจงการจัดการกรรมดังกลาว 
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    6.5 ฝกอบรมและศึกษาดูงานตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
    6.6 ประเมินการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลา  
ดำเนินการระหวางวันท่ี 15 - 18 มกราคม 2561        

8. งบประมาณ  
จำนวน   350,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
 10.1 ผูผานการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  
          10.2 ประชาชนไดรับรูขอมูลเก่ียวกับพระราชกรณีกิจและโครงการในการแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
          10.3 ประชาชนไดเรียนรูโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ  สามารถนำมาใชพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได 
และแบบอยางท่ีดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมอาชีพ 
2. หลักการและเหตุผล  

การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่องนั้น นับไดวาเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจใน 
ชุมชน รวมไปถึงหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองการดูแลเอาใจใส สงเสริม และปองกันภัย
จากโรคภัยตาง ๆ ดังนั้น การฝกอบรมอาชีพ พรอมทั้งมีการจัดตั้งเปนกลุมเพื่อสรางรายไดใหเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน และสามารถขยายการสรางไดออกไปสูจากภายนอกเพ่ือนำรายไดกลับเขาสูชุมชนไดอีกดวย ดังนั้น งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  โดยใหประชาชนท่ีสนใจได
ศึกษาฝกอบรมอาชีพ ฝกทักษะที่ถูกตองสามารถนำไปประกอบอาชีพได ในการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรมในข้ันพ้ืนฐานเพ่ือผูเขาฝกอบรมจะสามารถนำความรูท่ีไดรับนำกลับไปสรางเสริมอาชีพข้ึน สรางสายใย
ภายในครอบครัวดวย ทั้งนี ้จากโครงการ ฯ ดังกลาว ไดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ขอ 6) และไดยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนได
ปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชนไดอยาง
คุมคา รูจักการรูรักสามัคคีภายในชุมชนดวยการรวมกลุมเพ่ือสรางอาชีพสรางรายได ตอไป  

3.วัตถุประสงค  
3 .1 เพ่ือเปนการนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
3.2 เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรีท่ีสนใจมีอาชีพเสริม สราง 

รายไดเสริมใหกับตนเองและชุมชน  
3.3 เพ่ือเปนการสรางสายใย สรางความสัมพันธในครอบครัว เนื่องจากในการอบรมครั้งนี้นั้นผูเขา รับ

การอบรมสามารถนำทักษะจากการฝกอบรมมาใชภายในครอบครัวได  
3.4 เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมสรางความสามัคคีภายในชุมชน  
3.5 เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรีท่ีเขาฝกอบรม สามารถนำ 

ความรูกลับไปประยุกตใชภายในครัวเรือน ภายในชุมชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนผูสนใจในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรีภายในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 40 คน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการ ฯ  
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ ฯ ใหกลุมเปาหมายไดทราบอยางท่ัวถึง  
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6.3 รับสมัครผูเขารวมอบรม  
6.4 ประสานวทิยากรเพ่ือใหการอบรม  
6.5 ดำเนินการฝกอบรมตามแผนการดำเนินการ  
6.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
2 ป (พ.ศ. 2563-2564)  

8. งบประมาณดำเนินการ  
40,000 บาท / ป 

9. ผูรับผิดชอบ  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรีไดรับการปลูกฝงและไดรับการแนะนำ 

พรอมทั้งนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปปฏิบัติในชีวิตประจำ 
วัน ภายในชุมชน  

10.2 ประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรีที่สนใจมีอาชีพเสริม และสามารถสราง 
รายไดเสริมใหกับตนเองและชุมชน พรอมท้ังยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

10.3 ประชาชน กลุ มเยาวชน กลุ มผู ส ูงอายุ และกลุ มสตรี ไดมีโอกาสไดสรางสายใย สราง 
ความสัมพันธในครอบครัว หากสามารถนำทักษะจากการฝกอบรมไปใชในครอบครัว  

10.4 ประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรี เกิดการรวมกลุม สรางความสามัคคี 
ภายในชุมชน  

10.5 ประชาชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมสตรี ที่เขาฝกอบรม สามารถนำความรูกลับไป 
ประยุกตใชภายในครัวเรือน ภายในชุมชน  
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มิติที่ 1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการใหความรูดานการสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกร 

2.  หลักการและเหตุผล 

 2.1 หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมอง

โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต  เพื่อความมั่นคงและ

ยั ่งยืนของการพัฒนา ซึ ่งตั ้งอยูบนพื ้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั ้นตอน คำนึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุ มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ

ทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

 2.2 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบล   

รอนพิบลูย 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบน

พื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เนนแนวทางในการดำเนิน

ชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย รัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนำมาเปนนโยบาย

และพัฒนาใหความสำคัญกับความเปนอยูของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกท้ังการพัฒนา

นั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนที่อยูในระดับครัวเรือน ระดับทองถิ่น จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สำหรับการ

พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  เทศบาลตำบล   รอน

พิบูลย มีอำนาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชน ตาม

ภารกิจท่ีถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอื่น รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ินเปนสำคัญสวนใหญปญหาดานการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ขาดความรูในเรื่องพันธุ  การวางแผนการปลูกพืช  การใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชและ 

 

 



 
 

21 

ใชพันธุพืชซ้ำๆ ไมเหมาะสมตอสภาพพื้นที่  สงผลทำใหเกิดโรคและแมลง ประสบปญหาราคาสินคาเกษตร

ตกต่ำ ตองใชตนทุนการผลิตพืชสูง เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง  ซึ่งพื้นที่สวนใหญ  28,385 ไร คิด

เปนรอยละ 85 เปนพื้นที่ทำการเกษตร เกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ไดแก ขาว ไรนาสวนผสม 

ยางพารา  จากปญหาดังกลาวขางตน  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดเล็งเห็นปญหาดานการเกษตร เห็น

ความสำคัญของเกษตรกร เนื่องจากรายไดสวนใหญในตำบลทรายขาว มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” 

คือ บุคคลที่สำคัญเห็นควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) กอน  เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งดานความรู

วิชาการ การปฏิบัติอยางถูกตอง จะสงผลทำใหเกษตรกรมีความรูในการแกไขปญหา เกิดความคิดสรางสรรค 

และใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ นำความรูที่ไดรับมาเปนแนวทางใหการพัฒนาการเกษตรของ

ตนเอง เกิดการรวมกลุม พัฒนาการเกษตรระดับตำบล  นำไปสูการพัฒนาในดานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ

และพัฒนาไดอยางยั่งยืน  ท้ังนี้เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดจัดทำโครงการใหความรูดานการสงเสริมการเกษตร

แกเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1 เพื ่อสงเสริมและเพิ ่มพูนความรู แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลรอนพิบลูย เพ่ือนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง  

3.2 เพ่ือสงเสริมความรูแกเกษตรกรใหมีความรูดานการเกษตร การผลิตพืช พันธุพืช วิธีการลดตนทุน

ผลิตพืช การรวมกลุม การบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร         

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

เกษตรกร เจาหนาท่ี ผูนำชุมชน และหนวยงานตาง ๆ   

4. เปาหมาย 

 เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรของแตละหมูบานในเทศบาลตำบลฯ จำนวน  60 คน   

5.  วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอผูบริหารทองถ่ิน 

5.2 ประชาสัมพันธโครงการ ฯ ผานทางหอกระจายขาวและทางเว็บไซต  

5.3 สงหนังสือประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนแตละหมูบาน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจ  

5.4 การเปดรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจ โดยใชแบบตอบรับการเขารวมโครงการ ฯ  

 5.5 กำนันตำบล/ผูใหญบานทุกหมูบาน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเขารวม

โครงการ และนำสงยังเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  จำนวน 1 ชุด 

 5.6 ติดตอประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานท่ี  

5.7 จัดอบรมสงเสริมความรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลรอนพิบลูย  

5.8 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 
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6. งบประมาณดำเนนิการ 

 งบประมาณ 60,000 บาท/ป 

7. สถานท่ีดำเนินการ 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

8.ระยะเวลาดำเนินการ 

 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565)  

9. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

10.การติดตามประเมินผล 

 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 60 ของผูเขารวมโครงการ มีความรู 

ความเขาใจในโครงการ และสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1 เกษตรกรไดรับความรูเรื ่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใชในการ

วางแผนประกอบอาชีพและถายทอดความรูตอไปยังชุมชนของตนเองได 

 11.2 เกษตรกรไดรับความรูดานวิชาการเกษตร การผลิตพืช พันธุพืช วิธีการลดตนทุนผลิตพืช การ

รวมกลุม การบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร สามารถนำความรูมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ซ่ึง

จะสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

 11.3 เกษตรกรไดรับแนวความคิดใหม ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางเกษตรกร

ดวยกัน เกษตรกรตางพ้ืนท่ี  เจาหนาท่ี ผูนำชุมชน และหนวยงานตาง ๆ นำมาพัฒนาในแปลงของตนเองตอไป 

 11.4 เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลรอนพิบูลย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล   
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี

สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. 25๖2 เทศบาลมีอำนาจหนาที ่ในการพัฒนาเทศบาลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวน ตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ
มาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  

องคการบริหารสวนตำบลทรายขาวพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนเทศบาลรอนพิบูลย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการ
สรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ี สำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ี
มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ
เยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเอง
และผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม มี
ความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทำใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ 

โกงทุกรูปแบบ  
3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ 

รักษาประโยชน สวนรวม  
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4. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 50 คน เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชน

เกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช กับตนเอง 
และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดำเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณ 40,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม 
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2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 

ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ใน
ป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน 
เจาหนาท่ี ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กำหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่ 3 สกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที ่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน 
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมาย
กำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมี
ปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวน
ทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางาน
ในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และ
มากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใช 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
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อำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอื่น และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวย
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส 
มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุม
พ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป  

3. วัตถุประสงค  
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย

การจัดทำแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  

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

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 



 
 

27 

– มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 
ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป จำนวน 1 ฉบบั  

10.2 ผลลัพธ  
-  การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกัน 

การทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
– ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๒. หลักการและเหตุผล 

   ดวยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหความสำคัญกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอตอการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่จะใหรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

พึ่งตนเองได จำเปนตองมุงเนนใหความสำคัญกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตอการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหนาที่ในการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน  และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการใหบริการประชาชนผูเสียภาษี ทำใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใสเปนธรรม เพื่อมุงเนนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความเขมแข็งดานการคลังที่พึ่งตนเองได ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จะชวยใหเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย  ทราบไดวาผู ใดเปนเจาของทรัพยสินประเภทใดบางในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

ทรัพยสินดังกลาวอยูในขายตองชำระภาษีหรือไม เปนจำนวนเทาใด ตลอดจนสามารถทราบไดวาทรัพยสินนั้นๆ 

มีท่ีตั้งอยูท่ีใดภายในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ดังนั้นแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินจึงเปนเครื่องมือชวย

ใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถเรงรัด ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง สมบูรณและเปนธรรม 

รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอชำระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังเปนประโยชนตอเทศบาลตำบล

รอนพิบลูย    

 ๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเทศบาลตำบล

รอนพิบลูย ดังนี้ 

๓.๑.การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

การวางแผนการวิเคราะหปญหา การวิเคราะหนโยบาย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท้ัง

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและการบริการสาธารณะดานตางๆ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๓.๒.จัดทำขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและขอมูลท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีฐานขอมูล

อยูแลวนำเขาระบบคอมพิวเตอรโดยใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือการจัดเก็บภาษีตาง ๆ 
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๔.เปาหมายโครงการ 

 ๔.๑.เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และขอมูลทะเบียนทรัพยสินเพื่อใช

ในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

 ๔.๒.เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มีโปรแกรมประยุกตระบบงานแผนท่ีภาษี ทะเบียน 

ทรัพยสินและจัดเก็บรายได 

 ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – พ.ศ. ๒๕๖5)    

จัดทำระบบฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามข้ันตอน 

   ๕.๑ ข้ันตอนสำรวจภาคสนาม 

 ๕.๒ ข้ันตอนจัดทำและปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 ๕.๓ ข้ันตอนการตรวจสอบผลการดำเนินการจัดเก็บขอมูล    

 ๖.  สถานท่ีดำเนินการ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ  ๑๑.๕๓  ตารางกิโลเมตร  

 ๗. ขอบเขตของงาน 

การสำรวจขอมูลภาคสนามแลวนำขอมูลมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินพรอมโปรแกรม

ระบบงานแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสินและการจัดเก็บรายได ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด

ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ท้ังหมดมีรายละเอียดดังนี้  

๗.๑ การจัดทำแผนท่ีกายภาพ (Base Map) ดำเนินงานจัดทำแผนท่ีดิจิตอลขอมูลกายภาพ (Base 
Map) เพ่ือนำไปใชขยายผลตอในโครงการอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๗.๒ ตองจัดหาภาพถายทางอากาศสี หรือขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง พรอมสงมอบขอมูลภาพถาย

ดังกลาวใหกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตามงวดงานท่ีกำหนด 

๗.๓ ตองจัดทำแผนท่ีแผนท่ีดิจิตอลขอมูลกายภาพ (Base Map) จากภาพถายทางอากาศสี หรือขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   ท้ังหมด และสามารถดูแผนท่ีเปนชั้นๆ 

ในลักษณะโปรงแสง (Transparent) พรอมคำอธิบายรายละเอียดของขอมูล ประกอบดวยชั้นขอมูลดังนี้ 

๗.๔ สามารถคนหาขอมูลจากสาระบบท่ีดินท่ีไดจากสำนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดังนี้ 

๗.๔.๑  ชื่อ – นามสกุล และท่ีอยูของเจาของท่ีดิน 

๗.๔.๒  ท่ีตั้งแปลงท่ีดิน 

๗.๔.๓  ชื่อระวาง  เลขท่ีดิน  หนาสำรวจ และเลขท่ีเอกสารสิทธิ์  

๗.๔.๔  จำนวนเนื้อท่ีดินแตละแปลง 
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๗.๔.๕  รูปแปลงท่ีดิน 

๘.การสำรวจขอมูลภาคสนาม  

ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดเก่ียวกับแปลงท่ีดินท่ีคัดลอกจากสำนักงานท่ีดิน 
การสำรวจขอมูลภาคสนามตองตรวจสอบขอมูลที่ดินที่คัดลอก ชื่อเจาของที่ดิน จัดเก็บขอมูลการใชประโยชน  
สำรวจโรงเรือน ปาย และการประกอบกิจการคา ดังนี้ 

๘.๑ ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน ท่ีคัดลอกจากสำนักงานท่ีดิน 

                ๘.๒ สำรวจขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน โดยยึดถือตามหลักกฎหมายภาษี

บำรุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

๘.๓ สำรวจขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และการใชประโยชน ขนาด 

จำนวนชั้น ประเภท พรอมกับถายภาพเก็บเปนขอมูลดิจิตอล  

                ๘.๔ สำรวจขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับปาย และการประกอบกิจการท่ีเขาขายตองขออนุญาตตาม

กฎหมาย การสาธารณสุข พรอมกับถายภาพเก็บเปนขอมูลดิจิตอล 

๘.๕ การจัดทำแผนท่ีภาษี (ผ.ท. ๗)   
จัดทำแผนที่ภาษีหลังจากเดินสำรวจขอมูลภาคสนามแลว ใหปรับขอมูลแปลงที่ดินในแผนที่แมบท

ใหถูกตองปรับเลขประจำแปลงท่ีดินใหม ลงขอมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางในแปลงท่ีดิน บานเลขท่ีดังนี้ 
๘.๖ พิมพแผนท่ีภาษีบนกระดาษไขมาตรฐานA๑(๕๙.๔ X ๘๔.๑ ซ.ม.) เบอร๑๑๐/๑๒๐ ดังนี ้                               

                        ๘.๖.๑ เขียนรูปแผนท่ีภาษี ขนาด ๕๑.๘ X ๕๖.๕ ซ.ม.มุมขวาบนแสดงทิศโดยทิศเหนือชี้
ไปดานบนของกระดาษไข 
                           ๘.๖.๒ Heading ขนาด ๒๐ X ๕๑.๘ ซ.ม.  ตองแสดงรายละเอียด รูปแผนที่แสดงเขต 
(Zone) เขตยอย (Block) และตำแหนงเขตยอย (Block) ของรูปแผนที่ภาษี สัญลักษณ ชื่อเขตยอย (Block) 
ชื่อจังหวัด ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อผูเขียนแผนที่และผูตรวจพรอมลายมือชื่อ และวัน เดือน ป ตาม
แบบท่ีคูมือการจัดทำแผนท่ีภาษีกำหนด 
                          ๘.๖.๓ ภายในสวนแผนที่ตองเขียนรูปแปลงที่ดิน  เลขประจำแปลงที่ดิน  ชื่อถนน  คู 
คลองสาธารณะ รหัสเขตยอย (Block) ขางเคียง ทิศ   ตามแบบท่ีคูมือการจัดทำแผนท่ีภาษีกำหนด 

๙. การจัดทำทะเบียนทรัพยสิน    
ดำเนินการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยการนำขอมูลจากการสำรวจมาบันทึกลงในแผน

ทีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อตรวจสอบทรัพยสินของเจาของทรัพยสินอยูในขายที่ตองเสียภาษีใดบาง เพ่ือ

การประเมินภาษี การติดตามเรงรัดเจาของทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตองเสียภาษี ประกอบดวย 

๙. ๑ ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔)  ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. ๔) ตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง 

ปาย และการประกอบกิจการคา  ท่ีคัดลอกจากแบบสำรวจขอมูลภาคสนามแตละแปลงท่ีดิน โดยแยกทรัพยสิน
ตางๆ โดยถือหลักเจาของทรัพยสินตามกฎหมายภาษีบำรุงทองที่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย ตองลง
ขอมูลตางๆ ทุกชองรายการในแบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) ใหครบถวนถูกตองตองใหรหัสชื่อ - สกุล และ
เลขประจำตัวประชาชนของเจาของทรัพยสิน ในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔)  ถูกตองตามท่ีคูมือกำหนดไว  
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ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) ตองจัดเอกสารเรียงตามรหัสชื่อเจาของทรัพยสินตามลำดับตัวอักษรและตัวเลข ถา
เจาของทรัพยสินมีทรัพยสินอยูในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) หลายฉบับ ใหรวมเปนฉบับเดียว 

๙.๒ ทะเบียนคุมผูชำระภาษี ( ผ.ท. ๕) ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
ตองจัดทำทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๕) ในกรณีทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) ของบุคคลใดมีรายการทรัพยสิน
อยูในขายที่จะตองเสียภาษี ตองปรากฏชื่อ - สกุล ที่อยู รหัสชื่อ สกุล และเลขประจำตัวประชาชนของเจาของ
ทรัพยสิน ในทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๕) ครบถวนทุกฉบับ ตองบันทึกขอมูลชำระภาษีของบุคคลนั้น เม่ือ
ไดมีการชำระภาษีในปท่ีผานมา  

๙.๓ ทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๖) ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
ทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๖) ตองบันทึกชื่อเจาของทรัพยสิน รหัสชื่อ เลข
ประจำตัวประชาชน โดยเรียงตามลำดับตามอักษรและเลขของรหัสชื่อ พรอมระบุจำนวนทะเบียนทรัพยสิน 
(ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๕) จำนวนทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผูชำระภาษี 
(ผ.ท.๕) จะตรงกับจำนวนในทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๖)  

๙.๓.๑ สามารถเพิ่มชื่อและที่อยูของผูครอบครอง และรูปถายโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางจาก

กลองถายรูปดิจิตอลได 

๙.๓.๒ สามารถดูแผนท่ีตำแหนงท่ีตั้งของโรงเรือน และสิ่งปลูกสรางไดโดยอัตโนมัติจากระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  และสามารถเลื่อนภาพ (Pan) ขยายภาพ (Zoom) ได 

๙.๓.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลโรงเรือนทั ้งหมดอยูภาพในหนาจอเดียวกัน ทั้งขอมูล

เก่ียวกับโรงเรือน การใชประโยชน ลักษณะการใช การคำนวณภาษี แผนท่ีท่ีตั้งของโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 

๙.๔  สามารถรายงานขอมูลและประกาศตาง ๆ  

  ๙.๔.๑ หนังสือแจง/เตือนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี   

๙.๔.๒ ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. ๔)   

๙.๔.๓ ทะเบียนคุมผูชำระภาษี ( ผ.ท. ๕) 

  ๙.๔.๔ ทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชำระภาษี (ผ.ท.๖) 

๙.๔.๕ ทะเบียนคุมแปลงท่ีดิน (ผ.ท. ๑๗)   

๙.๔.๖  รายไดเกณฑคางรับ (ก.ค.๑) 

๙.๕ สามารถทำการยื่นแบบ ประเมินภาษี และชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงทองท่ีและภาษี

ปายได 

  ๙.๕.๑ สามารถทำการประเมิน สรุปการประเมินภาษี เชน วันที่ยื่นแบบ วันที่แจงประเมิน 

วันท่ีรับทราบผลการประเมิน วันท่ีครบกำหนดชำระ ภาษีคางชำระ ภาษีท่ีประเมิน เงินเพ่ิม และรายการแสดง

ทรัพยสิน 

   ๙.๕.๒ สามารถออกใบเสร็จตามแบบท่ีกฎหมายกำหนด และกำกับเลขใบเสร็จอยางตอเนื่อง 
10. งบประมาณ 

งบประมาณ  200,000 บาท/ป 
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๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑๑.๑ นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

๑๑.๒ ปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

1๑.๓ ผูอำนวยการกองชาง 

๑๑.๔ ผูอำนวยการกองคลัง 

๑๑.๕ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

๑๑.๖ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๒. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีขอมูลทางดานการคลังทองถ่ินอยางครบถวนและถูกตอง 

สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีแนนอน  ถูกตองและเปนธรรม 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  

พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญตอ

องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน ธรรมตรวจสอบได

อยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.    

25๖2 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจ หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อเปนการสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความ

โปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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6. วิธีดำเนินการ  

6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเก่ียวของ 

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  

6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต  

– มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 

มาตรการ  

- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

10.2 ผลลัพธ  

- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไมนอยกวา 

90 %  

- บุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไมต่ำกวาระดับ 3  

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของเจาหนาท่ีได 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.25๖2 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหาร

สวนตำบลมีหนาที ่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผู มารับบริการติดตอกับ

หนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี

มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ 

อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำให

การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.25๖2   

ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 

ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

คุมคา   

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี

มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื ่อเปนการลดขั ้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดร ับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  

สั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป”  

2. หลักการและเหตุผล  

เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม

ควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมี

ความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือท่ีเก่ียวของ  

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  

จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ แยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 และ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ

สั่งการท่ี เก่ียวของ  

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ

ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลตำบล       

รอนพิบูลยจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให

สวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ

ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใชราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรบัประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยท่ี

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ

กระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตำบล     

รอนพิบลูย  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยประชาชนในพื้นที่เขตตำบลทรายขาว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรม เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ

ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ

หลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ 

ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความ

เชื ่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื ่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดย

ถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดย

ความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาล

ตำบลรอนพิบูลยจึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดง

ข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน 

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของ หนวยงาน

มีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  

6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  
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6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ

ดำเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  

6.4 จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับ      

ผูพิการ  

6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  

6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสวนราชการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน

กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ

กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ

ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย

กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช

กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก

ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม

อำนาจหนาที่ของเทศบาลฯ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ

แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข

กระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ

แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความ

รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง

และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน

ผูมาติดตอขอรับบริการ 

 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดำเนินงานได 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน 

 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บริการ 

  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองใน

การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั ้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ ่งขึ ้นอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (งบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็

เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ

บริหารราชการตองเปนไปเพื ่อประโยชนส ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ

งานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย 

 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 

 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ

ประเมินท่ี คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง

ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ

บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให

เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี ภายในองคกร โดยการสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ี

ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือ

นําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การ

ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก

รูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีข้ึน 

เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรม และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานใหสูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  

6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ทุกสวนราชการ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.4 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เนื่องจากเห็นความสำคัญของการ

ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกดิข้ึน 

ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการ

บริหารสวนตำบล ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาท่ี

ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 

 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 

ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง

ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง

ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให

ผู ว าราชการจังหวัดใหเสร ็จสิ ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที ่ไดร ับทราบผลการวิน ิจฉัย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ

การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย

เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี

โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม

อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อความ

โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 - ทุกสวนราชการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที ่เพื ่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสวนราชการ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

 10.2 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
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2.4 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื ่นคำ

รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยขึ้น เพื่อดำเนินการ

มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน

แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  

 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั ้นตอนในการดำเนินงานเกี ่ยวกับเรื ่องรองเรียนของเทศบาลตำบล          

รอนพิบูลย ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย 
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มิติที่ 3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลทรายขาวใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน”  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทำการ

ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 

โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจึงไดใหมีสถานท่ี

สำหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลรอน

พิบูลยใหบริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยมีงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร สำนักงานปลัดเปน

ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและ

หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริงใน

การรักษาประโยชนของตนตอไป  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรอน

พิบูลย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 แหง  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
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6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด  

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบรกิารประชาชนท่ัวไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อำนาจหนาท่ี แผนงานโครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี

และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดงายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย  

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

6. วิธีดำเนินการ  

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  

- แผนพัฒนาทองถ่ิน  

- งบประมาณรายจายประจำป  

- แผนการดําเนินงาน  

- แผนอัตรากําลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  

- ขอมูลรายรับและรายจาย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป  

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน

ตำบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ

บริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได 

ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกัน

มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐ เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี

ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย

มิชอบในภาครัฐ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลทรายขาว  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ  

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด

ประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการประชาคมเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  

2.  หลักการและเหตุผล  

 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 

ซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและ

แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในระยะ

ยาวอยางตอเนื่องโดยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนาในระดับตางๆ และที่สำคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินงานเพื่อแกไขปญหา

และตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและรับทราบปญหา ความตองการของชุมชนเปนเทคนิคอยางแรกในการ

จัดทำแผน เพราะขอมูลเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดในการจัดทำแผนพัฒนา แผนพัฒนาที่ปรากฏออกมาจะ

สมบูรณและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงข้ึนอยูกับขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือไดและตรงประเด็น 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดกำหนดใหมีการจัดเวทีประชาคม  เพื่อรวมกำหนดประเด็นการจัดทำ

แผนพัฒนาและรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะหกำหนดแผนงาน/โครงการในการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยตอไป 

3.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและนำ
ขอมูลปญหาความตองการของประชาชนมาจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)  
 2. เพ่ือรวบรวมแผนงาน / โครงการท่ีมาจากความตองการของหมูบาน   

4.  เปาหมาย 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ,คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ,ผูนำชุมชน,ประชาคม

ระดับตำบล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย, สัดสวนประชาคมระดับตำบล 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการจากผูบริหาร 
 2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน ผูเก่ียวของรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประชาสัมพันธผูเขารวมประชาคม 
 4.  ติดตามและประเมินผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณท่ีใชดำเนินการ 

 40,000  บาท/ป 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการแกไขปญหาในพื้นที่  เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการ

พัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถใชเปนกรอบในการบริหารงานและ

จัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ

ลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปน

และเรงดวน 

 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 

 6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-๘๐๙-5๗๗ ทางโทรสารหมายเลข 075-๘๐๙-๓๔๓  

 6.3 ทางเว็บไซต  

 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 

ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ

แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อใหผู รองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื ่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 

 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีการดำเนินการ 

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

9. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรในการจัดทำ

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาของ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน

รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี

ประชาคมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกำหนด ดวยความถูกตอง โปรงใส และ

สุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดานการ

จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 

ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

อยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาค

ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ

การปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลรอนพิบูลยนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 1๐ ชุมชน 

5. วิธีการดำเนินการ 

 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

อยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาค

ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในหลายๆสวน เชน      

ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ

ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง 

ฯลฯ 

 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู

ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดและกองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบล      

รอนพิบลูย 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ี และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลฯ เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ

ดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลฯ ตอไป 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีการขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลฯมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบล

รอนพิบลูย 

 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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6. วิธีดำเนินการ  

 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 

 3. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลฯ 

 4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 5. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 6. การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 

 7. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตำบล

รอนพิบลูย 

 8. การติดตามและประเมินผล 

 9. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดำเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล

และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไดมี

การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน

ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค ในอดีตที ่ผ านมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดม ีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ

ใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที ่ทางราชการกำหนดไว ซึ ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื ่นๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด

ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี

และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ

ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม

ภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 

 



 
 

74 

 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 6.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 

 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีฯและผูบริหาร

ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ  

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

9. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 

 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
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11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 

 11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 

 11.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 11.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 11.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให ภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรอืการบริหารราชการ ตามชองทางท่ี

สามารถดำเนินการได 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผู ร ับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั ้งระเบียบกฎหมาย 

ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการ

ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี

กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  

3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทำงานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราข 

6. วิธีดำเนินการ  

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยภายในเกาสิบวันนับ

แตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด เพ่ือ

นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ  

ทุกปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สำคัญที่ใช สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร

ปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ

เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย

ความเรียบรอยและถูกตอง เพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทำใหเทศบาลตำบลฯ              

มีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถ

นําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตำบลฯและลดการทุจริต เทศบาลตำบลรอนพิบูลยจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริม

สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของ

สมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของ

เทศบาลฯเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  

3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

4. เปาหมาย  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน  12  คน 

 5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม  

6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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7. ระยะเวลาดําเนนิงาน  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

10. ผลลัพธ  

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น เกี ่ยวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท

และตองทำหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี

กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข

ปญหาภายในเทศบาลฯและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝาย

สภากับฝายบริหาร และที ่สำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวม

ในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ 

เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุล

ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน

รวมในการทำงาน 

 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินงาน 

 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
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 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นำขอมูลแจงในท่ี

ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ผลลัพธ 

 การพัฒนาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน      

เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ ทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม 

หากใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำ

คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ

หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให

ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 

 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลรอนพิบูลย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื ่องการคอรรัปชัน และสามารถตรวจสอบการ      

คอรรัปชันได 

 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ตำบล  
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ ทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.25๖2 กำหนดใหเทศบาล

ตำบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให

คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี ้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง 

ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ งเนนในการสราง

จิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน

จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา

เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน

พัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 

ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจำเปนโดยเฉพาะเครือขาย

ดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค

ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตำบลทรายขาวในการรวมคิด รวม

พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

คอรรัปชันในทองถ่ิน 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  พิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงไดจัดทำ

มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวม และเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ 
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4. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลฯเขามามีสวน

รวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

5. สถานท่ีดำเนินการ 

 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

6. วิธีดำเนินงาน 

 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ

ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั ้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบล      

รอนพิบูลย ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกัน

การทุจริต 

 4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกับบุคคล องคกร สวนราชการ 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ 
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