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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน ปัจจัยเสี่ยงและมีผลต่อการทุจริต ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่การปกครอง
ท้องถ่ิน แม้ว่าหลักการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
 ลักษณะของกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้
 ๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบญัชี การจัดซือ้จัดจ้าง และการเงินการคลงั  
 ๒. สภาพหรอืปัญหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
 ๓. สภาพการทจุริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
 ๔. สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๕. สภาพหรอืลักษณะปัญญาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖. สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วน
ต่าง ๆ 
 ๗. สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน 
 สำเหตแุละปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
 ๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 ๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึน้ 
 ๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรง่ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ 
 ๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสทิธิในการด าเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงการพื้นฐานภาครัฐ 
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 ๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้ตนเองและครอบครัว 
 ๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ท าให้มองประโยชนส์่วนตนมากกว่ายึดประโยชน์โดยรวม 
 ๗. มีค่านิยมที่ผิด ผูม้ีค่านิยมผิดเห็นว่าการทจุริตเป็นเรื่องธรรมดา ย่อมจะท าการทจุริตได้โดยไม่มีความ
ละอาย ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ   
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากสังคม
ภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรางานของราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถ่ินอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่
อันดับ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ 
ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Conversation Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปรามปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มลดลง สาเหตุที่ท าให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประ เทศมีความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



3 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลเขาพระได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ต่าง ๆ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
๓.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
 ๒. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมอืง ข้าราชการฝ่าย
บรหิาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระ รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 ๓. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 ๔. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 
 ๕. เพื่อพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 
๔.เป้ำหมำย 
 ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระ รวมถงึประชาชนมี
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ปราศจาก
การเกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานทีส่ามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรอืบริหารราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ 
 ๔. กลไก มาตรการรวมถงึเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเขาพระที่มีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕. เทศบาลต าบลเขาพระมีแผนงานที่มปีระสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทกุภาคส่วน 
๕.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
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 ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระรวมถึงประชาชนใน
ท้องถ่ินมจีิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทจุริต 
(Anti - Corruption)จากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒. เทศบาลต าบลเขาพระสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
 ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแตร่่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมอืงทีม่ี
จิตส านึกรักทอ้งถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครอืข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทจุริต 
 ๔. สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของเทศบาล
ต าบลเขาพระทัง้จากภายในและภายนอกทีม่ีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕. เทศบาลต าบลเขาพระมีแนวทางการบริหารราชการทีม่ีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วน  
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมอืงฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 (๑) กิจกรรม “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลงัของแผ่นดิน/
โครงการจัดกจิกรรมวันท้องถ่ินไทย”  
1.1.1 (๒) โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาล 
1.1.2 มาตรการ “สง่เสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมองเทศบาลต าบลเขา
พระ” 
1.1.3 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
สร้างความโปรง่ใสในองค์กร 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.2 (๑) มาตรการ “ออกส ารวจและ
จัดเกบ็ภาษีนอกสถานที”่ 
1.2.2 (๒) กิจกรรม “ท าความสะอาดลาน
วัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ/โครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถ่ินไทย” 
1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพ
ให้กลุม่อาชีพต่างๆในพื้นที่ต าบลเขาพระ 
1.2.3 (2) โครงการอบรม/ประชุมช้ีแจง
การด าเนินการตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง
ระดับครัวเรือน 

- 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแกเ่ด็ก
และเยาวชน 

๑.3.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

มิติที่ ๑  รวม ๒ มาตรการ ๒ กิจกรรม ๕ โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทจุริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทจุริตของผูบ้รหิาร 

2.1.1 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อ
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเขาพระ” 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปรง่ใสในการปฏิบัติ
ราชการ  

2.2.๑ (1) มาตรการ “ออกค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เทศบาลต าบลเขาพระ” 
2.2.1 (๒) มาตรการ “ออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลเขา
พระ ปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ และ
หัวหน้าส่วนราชการ” 
2.2.2 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 
2.2.3 มาตรการ “จัดท ามือประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.๑ มาตรการ “จัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการงานบริการ
ประชาชน” 
2.3.2 (1) มาตรการ “การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทจุริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.2 (2) มาตรการ “การมอบอ านาจ
ของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ” 
2.3.2 (3) มาตรการ “มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการบุคลกรเขาพระ ๓ เก่ง - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลต าบลเขาพระ” 
2.5.2 มาตรการ “การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัตหิน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ” 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม  ๑๐ มาตรการ ๒ กิจกรรม ๑ โครงการ - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสง่เสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1,3.1.2 และ 3.1.3 มาตรการ 
“จัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาลต าบล
เขาพระ” 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๒ รับฟงัความคิดเห็น 
การรบัและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  

3.2.1.(1),3.2.2 และ 3.2.3 มาตรการ 
“จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลเขาพระ” 
3.2.1 (2) โครงการเสวนาประชาคมเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมบรหิารกจิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 (๑) มาตรการ “แต่งตัง้
คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เขาพระ” 
3.3.1 (2) โครงการเสวนาประชาคมเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3.1 (3) มาตรการ “การสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสง่เสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมบรหิารกจิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.2 มาตรการ “ออกค าสั่งแต่งตัง้
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” 
3.3.3 มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาพระ” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ ๓  รวม  ๖ มาตรการ - กิจกรรม ๑ โครงการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสรมิสร้าง
และปรับปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 และ 4.1.2 มาตรการ “จัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน” 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๒ การสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถ
ด าเนินการได้  

4.2.3 (๑) มาตรการ “ออกค าสั่งแตง่ตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” 
4.2.3 (๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๓ การสง่เสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภา
ท้องถ่ินใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๔.๔ เสริมพลังการมสี่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต                           

4.4.2 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
สร้างความโปรง่ใสในองค์กร 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ ๔  รวม ๒ มาตรการ ๑ กิจกรรม ๒ โครงการ - - - -  
 
 



12 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร 

 
มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.1 ล ำดับท่ี 1 

 
๑.ชื่อมำตรกำร “ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเขาพระ” 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ  ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร  
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สว่นรวม เทศบาลต าบลเขาพระ เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลเขาพระ” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทัง้ฝา่ยการเมืองและฝา่ยประจ าทุกระดบั
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแ ห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นเครื่องมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการทีส่ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน 
๒. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการ

ตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลเขาพระ  
๓. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเพิม่ความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รบับริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ีส่วน

ได้เสีย 
๕. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้เสรมิสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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๔. เป้ำหมำย  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

๕.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเขาพระ ใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบงัคับอื่นๆ  
๒. ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเขาพระให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ของเทศบาลต าบลเขาพระ 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.1 ล ำดับท่ี 2  
มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.2 ล ำดับท่ี 2 

 
1. ชื่อโครงกำร โครงการจัดกจิกรรมวันท้องถ่ิน 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ก าหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปี  เป็น“วันท้องถ่ินไทย”  
เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
จัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเปน็สุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  
๒๔๔๘  (ร.ศ.๑๒๕) 
 รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายจ าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติโดยการท าโครงการ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด” ก าหนดกิจกรรมหลัก ๑๓ กิจกรรม คือ ๑) ตัวเมือง
นครศรีธรรมราชสะอาด ๒) ศาลากลางจังหวัดสะอาด ๓) ศาสนสถานสะอาด ๔) สถาบันการศึกษาสะอาด ๕) ส่วนราชการ
สะอาด ๖) อ าเภอสะอาด ๗) ท้องถ่ินสะอาด ๘) สถานประกอบการสะอาด ๙) ชุมชนสะอาด ๑๐) ครอบครัวสะอาด ๑๑)  
ถนนสะอาด ๑๒) ร้านอาหารสะอาด และ ๑๓) สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได้ก าหนดจัดให้มี
กิจกรรมท าความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด” เนื่องในวันท้องถ่ิน
ไทย   
 เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจและความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน  
เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมคีวามเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเขาพระ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ เทศบาลต าบล             
เขาพระจึงได้จัดโครงการวันท้องถ่ินไทยประจ าปี  ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด           
เกล้าฯ ให้ประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘  (ร.ศ.๑๒๕) 
 ๒.  เพื่อเป็นการเผยแพรบ่ทบาท ภารกิจ ผลงานและความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเขาพระตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
 3.  เพื่อสร้างจิตส านึกของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัตงิานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๔.  เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม ๕ ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด  
โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ทอ่งเที่ยว ถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แนวทางประชารัฐ และเพื่อเป็น
การรณรงค์สง่เสรมิภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเปน็เมืองสะอาด  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

5. เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลกูจา้งตระหนักและมีจิตส านึกในการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับประชาชน 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๑.  จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลเขาพระ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาพระ  จ านวน  ๕๐  คน 
 ๒.  จัดกิจกรรมท าความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมท าความสะอาดลานวัฒนธรรมประจ าต าบล
เขาพระ (เชิงภูเขาพระ) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาพระ  จ านวน  ๕๐  คน 
 3. จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมโครงการ 
 3. จัดท าก าหนดการ และด าเนินการจัดโครงการ 
 4.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 5,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘  (ร.ศ.๑๒๔)  และร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒.  พนักงานตระหนักถึงบทบาทของตนในการบริการประชาชน 
๓.  ประชาชนเข้าใจบทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 
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๔.  ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส  ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน  
ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   

5.  ผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างตระหนักและมีจิตส านึกในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชน 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.1 ล ำดับท่ี 3 

๑. ชื่อโครงกำร โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนเท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานและการบริการที่ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในการท างานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพื้นที่
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลเขาพระเล็งเห็นความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติงานได้

ถูกต้องตรงตามระเบียบและข้อกฎหมายและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เปิดโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์ อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานในองค์กรท้องถ่ิน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 ๔. เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
 ๕. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้แก่ประชาชนมากข้ึน 

4. เป้ำหมำย 
ผู้อบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลเขาพระ   

5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระหรือสถานที่อื่นๆ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑.  เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนการจัดฝึกอบรม 
 ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
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 ๕. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ต่อคณะผู้บริหาร   

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
  100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเขาพระ 

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
 ๑. คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด และน าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาองค์กรและพื้นที่
ชุมชน 
 ๒. สามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  
 ๓. สามารถน าความรูท้ี่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพื่อก่อใหเ้กิดการร่วมมอืร่วมใจกันท างานด้วยความรกั ความ
สามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพือ่ความกา้วหน้าในหน้าที่ของตนเองและองค์กร 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.1  ล ำดับท่ี 4 
มิติท่ี 4  ภำรกิจตำมมิติท่ี 4.4 ล ำดับท่ี 1 

 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการสง่เสรมิธรรมาภิบาลและสร้างความโปรง่ใสในองค์กร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจิตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาคอร์รัปช่ัน
ลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง 
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทัง้สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบรหิารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไป
เป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย
ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy)  หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) 
และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือกลไกในการสรา้งมาตรฐานด้านความโปรง่ใสส าหรบัหน่วยงานหรอืองค์กรใดๆจะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงาน องค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีได้ต่อไป  

 ในสภาวะวิกฤติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบนั ทุกภาคส่วนของสังคมต่างให้
ความส าคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ช่วยให้หน่วยงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ตระหนักในการใช้อ านาจตาม
หน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน แนวคิดในการด าเนินงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และหลักการในการป้องกันการทุจริตในองค์กร  จึงจัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรข้ึน 
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3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ 
มีการเรียนรู้ ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ 
เข้าใจหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการการทุจิตคอร์รัปช่ัน และสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ 
มีความเข้าใจหลักการส าคัญที่มุ่งหมายที่จะให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

1. คณะผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. พนักงานเทศบาลและพนกังานจ้าง 
5. ผู้น าชุมชนต าบลเขาพระ 
6. บุคคลทีผู่้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร 

5.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอพิปูน/เทศบาลต าบลเขาพระ 
6.วิธีด ำเนินกำร 

1. ประชุมวางแผนแนวทางการจัดท าโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ/ขออนมุัติงบประมาณ 
3. ประสานงานกบัวิทยากร 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
10,000 บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ มีการ

เรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2. สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ เข้าใจ
หลักการป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการการทุจิตคอร์รัปช่ัน และสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3. สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลเขาพระ มีความ
เข้าใจหลักการส าคัญที่มุ่งหมายที่จะให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.2 ล ำดับท่ี 1 

 
1. ชื่อโครงกำร   โครงการออกส ารวจและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มาโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องแผนการ 
ปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
แผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึนระยะ
ยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้อ  4.3 
ปรับปรุงภาษีอากรที่รับแบ่งจัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับปรงุหลกัเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรอื
จัดสรรที่ชัดเจนและเปน็ธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทาง
ในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึนทั้งนี้หลกัเกณฑ์การจัดสรรหรอืจดัเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็น
ส าคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บรายได้
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรมจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้
เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชมสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของ
ประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินประกอบกับได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี พ.ศ. 2556 ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพื่อการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลเขาพระ เห็นถึงความส าคัญของ
การออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่ภาษีให้แก่เทศบาลต าบลเขาพระ  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนต าบลเขาพระ จึงได้จัดท าโครงการออกส ารวจและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษี 
 2. เพื่อส ารวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริง เพื่อน ามาคิดประเมินภาษี 
 3. เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี 
 4. เพื่อเร่งรัดและการใหจ้ัดเก็บภาษี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ส ารวจผู้มหีน้าที่เสียภาษี และช้ีแจงให้บริการข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ 
ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการช าระภาษี 
 6. เป็นแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจ าป ี 
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4. เป้ำหมำย 
  ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี ดังนี้ 
 - ผู้ที่ช าระภาษีป้าย    จ านวน..................ราย 
 - ผู้ที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน..................ราย 
 - ผู้ที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน..................ราย 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ศาลาประชุมประจ าหมูบ่้าน/หรือสถานทีอ่ื่นๆ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. แจ้งเพือ่ใหส้มาชิกสภาฯ , พนักงานและลกูจ้างในสงักัดรบัทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ประสานกับก านัน , ผู้ใหญบ่้าน , สมาชิกสภาเทศบาล ภายในชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะ กรรมการทีเกี่ยวข้อง 
 5. ด าเนินการตามโครงการ 
 6. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 ศาลาประชุมประจ าหมูบ่้านทุกหมู่บ้าน 

8. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 - ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนการคลงั เทศบาลต าบลเขาพระ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึนในการช าระภาษี 
 2. สามารถจัดเกบ็ภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. ได้ข้อมูลผู้มหีน้าทีจ่่ายภาษี และมีการจัดเก็บการประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 4. เทศบาลต าบลเขาพระมีรายไดจ้ัดเกบ็เองมากขึ้น 
 5. ประชาชนได้รับทราบและความส าคัญของการช าระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนือ่งจากเป็นหน้าทีท่ี่ 
 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.2  ล ำดับท่ี  3 
 

1.ชื่อโครงกำร  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ต าบลเขาพระ 

2.หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การด าเนินชีวิต 

การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในชุมชนพร้อมทั้งน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้เพิ่มข้ึนและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และ
การเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดย
ก าหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) 
มาตรา 51 (5) และก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (6) เทศบาลต าบลเขาพระ ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  โดยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเป็นรากฐานส าคัญของการ
พัฒนา 

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กบักลุม่สตรี กลุม่แม่บ้านและประชาชนทั่วไป 
 ๒. เพื่อสง่เสรมิการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
 ๓. เพื่อสง่เสรมิกลุ่มสตรี กลุม่แมบ่้านและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพโดยการน าผลผลิตทางการเกษตร
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 ๔. เพื่อใหป้ระชาชนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

4.เป้ำหมำย 
 กลุ่มสตรี  กลุม่ผูสู้งอายุ  กลุ่มนักเรียน/นักศกึษา กลุ่มแมบ่้าน และประชาชนทั่วไป 

5.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ   อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6.วิธีด ำเนินกำร 
 1.จัดท าโครงการเพือ่เสนอนายกเทศมนตรีอนุมัติโครงการ 

2.จัดหากลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
3.ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
4.ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
5.รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ ฯ 

7.ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมำณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในพื้นที่ได้มีความรู้เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ 

 2. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการท างานเป็นกลุ่มและเกิดความสามัคคีในชุมชน 
 3. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ทีส่นใจภายในชุมชนได้ 
        4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมทีักษะทีส่ามารถน าไปประกอบอาชีพเสรมิและอาชีพหลกัได 
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มิติท่ี 1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.2  ล ำดับท่ี  4 
 
1.ชื่อโครงกำร โครงการอบรม/ประชุมช้ีแจงการด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงระดบัครัวเรือน 

2.หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง  หมายถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึง ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินงาน ทุกข้ันตอน โดยการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า“ในการพฒันาประเทศน้ันจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน เริ่มด้วยการสร้าง
พื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดข้ึน
มั่นคงพอควรแล้ว การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็น
พื้นฐานน้ัน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   ดังนั้นเทศบาลต าบลเขาพระ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมความรู้และฝกึอาชีพให้แก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการพออยู่พอกินตามแนวพระราชด าริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้  เพิ่มประสิทธิภาพ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกลุม่อาชีพและประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาพระ โดยการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปใช้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถด าเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รูถึ้งแนวคิดตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง สามารถ น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ในชุมชน 
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครัวเรือน บุคลากรของกลุ่มอาชีพ 
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระโดยการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ 

4 .เป้ำหมำย/ผลผลิต 
      ครัวเรือน  กลุม่อาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง  

5.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ/สถานทีอ่ื่นๆ 
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6.วิธีด ำเนินกำร  
 1. ประชุมหารือและวางแผนการด าเนินโครงการ 
 2. จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัต ิ
 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
 4. สรุปผล/ประเมินผลตามโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผูบ้รหิารทราบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

 100,000 บาท/ป ี
9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน   ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลเขาพระ   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
 1.  กลุม่อาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รู้ถึงแนวคิดตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง สามารถประกอบอาชีพและพึง่ตนเองได้  
 2. กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ น าความรู้ที่ได้จากการฝกึอบรมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  
 3. กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ มคีวามเป็นอยู่ที่ดี สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อย่างมีความสุข 
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มิติท่ี1 ภำรกิจตำมมิติท่ี 1.3 ล ำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการฝกึอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
 
2.  หลักกำรและเหตุผล 

สังคมไทยเราในปัจจุบันพบปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจนหลาย ๆ ด้าน เช่น การขาดระเบียบวินัย มั่วสุมยาเสพติด การ
เห็นแก่ตัว กอบโกยผลประโยชน์เพื่อหมู่พวก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  สาเหตุที่ส าคัญเกิดจาก
นักเรียน เยาวชน ขาดคุณธรรมขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับการปลูกฝังให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนไม่เพียงพอ สาเหตุที่ส าคัญน่าจะ
เกิดจากวิธีการปลูกฝังยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาจิตใจ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึน
เพื่อให้นักเรียนได้มาฝึกอบรมธรรม และพัฒนาในทุกด้าน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ติดตัวไปสร้างคุณธรรมแก่สังคม ลดปัญหาของสังคมส่วนรวมเป็นผลดี ต่อประเทศชาติสืบต่อไป  
เทศบาลต าบลเขาพระ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการนี้ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มสี านึกในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม          
 2.  ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม   สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  ในตัวเด็กและเยาวชน  
 3.  เพื่อให้นักเรียนมจีิตส านึก  เสริมสร้างและสืบสานคุณธรรมและรูจ้ักน าหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ใน    
               ชีวิตประจ าวัน                                         
 4.  เพื่อรักษา  สืบทอด  วัฒนธรรมของชาติ   และส่งเสรมิพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 5.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

นักเรียนในพื้นที่เทศบาลต าบลเขาพระ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร/โรงเรียนวัดหน้าเขา/หรอืสถานที่ตามที่โรงเรียนก าหนด 
6.  วิธีด ำเนินงำน 

1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถ่ิน 
2.  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
4.  จัดท าก าหนดการ จัดกจิกรรมตามโครงการ 
5.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานใหผู้้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.2561 – 2564) 
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8.งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 35,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานการศึกษา  ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ    

10.  ตัวชี้วัด/ผลผลิต 
 1.  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต 
 2.  นักเรียนสามารถน าหลักธรรม  จริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องหลักธรรมทางศาสนา  และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.1 ล ำดับท่ี 1 
มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.5 ล ำดับท่ี 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ” 

2.หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำโครงกำร 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึง ปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเปน็สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้เกดิความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเปน็อิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชนข์องประชาชนในท้องถ่ิน 
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องทีมีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหอืดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ าน วนมาก และมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ินอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่
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มากเท่ากับคนที่ท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเปน็แค่เศษผงธุลขีองความเสยีหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเหน็ชัดเป็นรปูธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย
การจัดท าแผนปอ้งกันการทจุริตในองค์กรที่บริหาร 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต      
  1.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  2.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.วิธีด ำเนินกำร 
  1.ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 
  2.จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 
  3.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  4.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  5.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.รายงานผลการด าเนินงาน 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  2.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระต่อสาธารณะชน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
  3.มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเขาพระ 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  4.การบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
  5.ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.2 ล ำดับท่ี 1 
 
๑. ชื่อโครงกำร มาตรการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๒) 

ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต
สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน นั้น  

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และสอดคล้องกับประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ ปี พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้
จัดท ามาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลเขาพระ ข้ึน  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการประสานงานร่วมกันแก่พนักงาน 

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลเขาพระ 

๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมฯ ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณ 
        - ไม่ใช้งบประมาณ -   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

๑๐. ผลลัพธ ์
 ๑. พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลอย่างเคร่งครัด  
 ๒. เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือกันของพนักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 
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1.โครงกำร  การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จดัจ้าง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  
เนื่องจากเทศบาลมฐีานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการใหบ้รกิารสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหา

รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ  
หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบรหิารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงการมี  ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ 

เทศบาล  
2. เพื่อเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อป้องกันการทจุริตในหน่วยงาน  

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

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลเขาพระ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ  
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ การจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. น าส่งประกาศไปเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
3. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างหลากหลายช่องทาง อาทิเ ช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาล ประชาสัมพันธ์โดยผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ   
เว็ปไซด์ของหน่วยงาน ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้าง ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบการด าเนินงาน การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต
ในการข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

-ไม่ใช้งบประมาณ- 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลงั เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบรหิารงานของ
เทศบาล ท าใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน  

2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้าง
ทั้งหมด  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงกำร  โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัตอิ านวยความสะดวกของทางราชการ 
 
2.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0017.3/ว988 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้สั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มาตรา 7 “ ในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน... ” โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหลักเณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอและให้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอและเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์    

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ตามมาตรา 7 และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เทศบาลต าบลเขาพระ จึงก าหนดให้มีโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ          
 2.  เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.  เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 4.  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชน/หน่วยงานอื่นๆ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.  วิธีด ำเนินงำน 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถ่ิน 
2.  ส ารวจภารกจิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อเตรียมความพร้อม 
3.  จัดท าคู่มือส าหรบัประชาชนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าคู่มอืส าหรบัประชาชนของส านักงาน ก.พ.ร. 
4.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานใหผู้้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.2561 – 2564) 
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8.งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ    

10.  ตัวชี้วัด/ผลผลิต 
 1.  สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรบับริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรอืหลกัฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ใหบ้ริการ          
 2.  สามารถลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.  สามารถยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 4.  สามารถสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิานของหน่วยงานของรัฐ 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.3 ล ำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการงานบริการประชาชน ” 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรบัฟังและ
ส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัตงิานการบริการประชาชน  
2 .เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  3. เพื่อใหป้ระชาชนทราบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแล้วเสรจ็  
 4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มีติดต่อราชการและขอรบับริการจากเทศบาลต าบลเขาพระ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ  
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อส ารวจงานบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลทีจ่ะต้องก าหนด
กระบวนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ  เพื่อจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการบรกิารประชาชน  

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรงุข้ันตอนและ 
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จรงิ  

6.3 จัดท าแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการบริการประชาชนให้ประชาชนได้ 
รับทราบตามช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการประชาชนผ่านหอกระจายข่าว เว็ปไซด์เทศบาล 
และศูนย์ข้อมูลข่าวส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด  กองคลงั  กองช่าง  เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรบับริการ  
2. ประชาชนทราบข้ันตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแล้วเสร็จ และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงาน  
 3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มมีาตรฐานเดียวกัน  มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.3 ล ำดับท่ี 2 

 
๑. ชื่อโครงกำร มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ/สั่งการ เพือ่ลดข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี  โดยการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนงานที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพื่อลดความสูญเสียอันเกดิจากการติดต่อราชการ เป็นการสร้างความประทับใจของประชาชน
ผู้เข้ารับบริการจากภาครัฐ  และเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคราชการมากข้ึน และได้รับแจ้งซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เทศบาลต าบลเขาพระ เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรปูแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น งานการให้บริการประชาชน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สดุ เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการมอบอ านาจอนุมัติ/สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่
มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อลดข้ันตอน และระยะเวลาในการใหบ้ริการแกป่ระชาชน 
 ๒. เพื่อสร้างความประทับใจตอ่ประชาชนผู้มารบับริการ 
๔. เป้ำหมำย 
 ๑. สามารถลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลา ในการใหบ้ริการกับประชาชนได้ 
 ๒. ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชาชน 
ผู้มารบับริการ 
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ศึกษากระบวนการท างานของงานบริการประชาชนที่ปฏิบัติอยู่ในปจัจบุัน ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ควรปรับปรุง
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 ๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติจากผูบ้รหิารฯ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๔. ด าเนินการก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของแต่ละข้ันตอน ผู้รบัผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินการ จนครบทั้ง
กระบวนงาน 
 ๕. ประกาศให้ทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ และถือปฏิบัติ 
 ๖. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณ 
       - ไม่ใช้งบประมาณ -   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด , กองคลัง และ กองช่างเทศบาลต าบลเขาพระ 
๑๐. ผลลัพธ ์
 ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วข้ึน 
 ๒. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ มีจิตส านึกและทัศนคติที่ดีใน
การให้บริการประชาชน 
 ๓. เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลเขาพระกับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาพระ 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.3 ล ำดับท่ี 3 

 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ” 
 2. หลักกำรและเหตุผล     

  เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านักกอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ
เทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อื่น ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕๐ ตามที่มีกฎหมาย ก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่
มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน 

 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

  4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
/ รักษาราชการแทน 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของปลัดเทศบาล ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการ 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานภายในส านัก/กอง กรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ   อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ  ของ

ประชาชน 
2. ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  พึงพอใจในการให้บริการ และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็น

ช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.3 ล ำดับท่ี 4 

 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า
พนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ 
เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจหน้าที่อยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ เป็นผลให้การ
บริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการ
มอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง 
รอบคอบ 

 2. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรอง
นายกเทศมนตรี 
 5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
 6. วิธีด ำเนินกำร 

1.จัดท าแผนฟังข้ันตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ประชาชนที่มาขอติดต่อก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ทราบขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้าง   

2.จัดท าค าสั่งมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีใน
การใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองช่าง เทศบาลต าบลเขาพระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.4 ล ำดับท่ี 1 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการบุคลากรเทศบาลต าบลเขาพระ ๓ เก่ง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดข้ึน  
โดยจะต้องมีกลไกลและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลต าบลเขาพระ  
ได้ประกาศก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ              
ข้าราการในสังกัดตามประมวลจริยธรรม 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่
ปฏิบัติตนยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ซึ่งองค์กรจะได้บุคลากร ๓ เก่ง คือ  ๑)เก่งคิด  ๒)เก่งคน  ๓)เก่งงาน    

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสง่เสรมิให้พนกังานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานจริยธรรม 
 ๒. เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรมีความรบัผิดชอบต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 
 ๓. เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์  และการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
 ๔. เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรทีม่ีความประพฤติด ี

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ทุกคน 

๕.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดท าโครงการ/เสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมข้าราชการและลูกจ้างเพื่อประชาสมัพันธ์โครงการ 
๓. จัดท าแบบลงคะแนนและใหบุ้คลากรในหน่วยงานลงคะแนน ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง คือ  ต.ค.-มี.ค.  และ 

เม.ย.- ก.ย.  
๔. รวบรวมคะแนน 
๕. ประกาศผลการคัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูผู้ผ่านการคัดเลือก 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
 ๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 
 ๓. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และรักษาวินัย 
 ๔. ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีความประพฤติดี 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.5 ล ำดับท่ี 1 

 
๑. ชื่อมำตรกำร   มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการรบัเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในสว่นราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบ
กับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบล          
เขาพระ จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ข้ึน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมิได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ให้ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปรง่ใส เป็น
ธรรม 

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ทุกคน 

๕.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ด าเนินการก าหนดก าหนดหลกัเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
๒. ก าหนดช่องทางการ้องทุกข์ / ร้องเรียน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรบัเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ า และ

 พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ 
๔. แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทราบผล ภายใน 15 วัน 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ มีจิตส านึกยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนกัถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติท่ี 2.5 ล ำดับท่ี 2 
 

๑. ชื่อมำตรกำร   มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมมีติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2561) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายการเมอืง ตลอดจนประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” เทศบาลต าบลเขาพระเลง็เห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท า
มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนยทุธศาตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2561) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรปูธรรม 
 ๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการตอ่ต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัตริาชการ และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรในเรือ่งของความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.เพื่อให้การบรหิารงานของเทศบาลต าบลเขาพระเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(ธรรมาภิบาล) 

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบลเขาพระ ทุกคน 

๕.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
๒. จัดท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบ้ติหน้าที่ราชการการด้วยความซื่อสัตย์สจุริต มีคุณธรารม 

จริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาล ระหว่าง ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลเขาพระ กับ พนักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 
๓. ลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทกึข้อตกลง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงานเทศบาลมีความร่วมมอืในการป้องกัน แก้ไขปญัหาการทุจริตได้อย่างเป็นรปูธรรม 
 ๒. องค์กรมกีารต่อต้านการทจุริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และมีความซื่อสัตย์สจุริต 
 3. การบริหารงานของเทศบาลต าบลเขาพระเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.1 ล ำดับท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเขาพระ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจดัให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฏหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมี
โอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เทศบาลจึงได้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้า
ตรวจข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเขาพระ  ให้บริการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาพระ  ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. เพื่อเพิม่ช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเขาพระ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเขาพระ จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมลู 
2.จัดเตรียมสถานที่โต๊ะ  และจัดวางเอกสารเกี่ยวกบังานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้อง
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้  

3. มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเป็นปจัจบุัน 
4. มีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั่วไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (งบประมาณปี พ.ศ.2561-2564 ) 
8.งบประมำณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 
 2. มีการจัดระบบข้อมลูข่าวสารไว้ส าหรับอ านายความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาขอรบับริการ 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.2 ล ำดับท่ี 1  
 

1. ชื่อมำตรกำร : มาตรการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์เทศบาลต าบลเขาพระ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบ สนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการที่มปีระสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ 
  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลเขาพระจึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 3.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรือ่งราวร้องทุกข์ และใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรกึษา รับเรื่องปญัหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเขาพระ จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.วิธีด ำเนินกำร 
 1.  จัดท าประกาศการจัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเขาพระ จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าทีป่ระจ า
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเขาพระ 
 2.  จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทกุข ์
 ๓.  ก าหนดช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 4.  สรุปผลการด าเนินงานใหผู้้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (งบประมาณปี พ.ศ.2561-2564 ) 
8. งบประมำณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์เทศบาลต าบลเขาพระ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.2 ล ำดับท่ี 2  
มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.3 ล ำดับท่ี 5 

 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการจัดเสวนาประชาคมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำโครงกำร 
 ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 
ก าหนดให้เทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล โดยก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมประชาคมหมูบ่้านในต าบลเขาพระ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดโครงการจัด
ประชุมประชาคมท้องถ่ินข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีต่ าบลเขาพระในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๒. เพื่อได้รับทราบปญัหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกบัสภาพ    
                พื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี 
 ๓. เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ินหรือแจ้งข้อราชการหรือผลการปฏิบัตงิานของเทศบาลต าบล 
      เขาพระให้ประชาชนรับทราบ 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดประชุมประชาคมท้องถ่ินใน ๑๒ หมู่บ้าน  
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

ศาลาประชุมประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 - 12   
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. ขออนุมัติโครงการ พรอ้มแต่งตัง้คณะท างาน 
 ๒. เตรียมการจัดท าประชุมประชาคมท้องถ่ิน (รายละเอียดตามก าหนดการแนบท้าย) 
 ๓. ประชาสมัพันธ์การจัดท าประชาคม และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกจิกรรม 
 ๔. ด าเนินการจัดประชุมประชาคม และประชาสมัพันธ์การรบัช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
 ๕. น าข้อมูลที่ได้รบัมาจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
 ๖. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 15,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพฒันาท้องถ่ินของ
ตนเองท าให้เกิดความโปรง่ในในการด าเนินงาน 
 2.  สามารถน าสภาพปญัหา ประเด็นการพัฒนา และความต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็น    แนวทางการ
จัดท าเป็นพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได ้
 3.  ได้ช้ีแจงหรือแจง้ข้อราชการหรือผลการปฏิบัตงิานของเทศบาลต าบลเขาพระให้ประชาชนรับทราบ 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.3 ล ำดับท่ี 1  
 

๑. ชื่อมำตรกำร  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (1) และข้อ 8 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาล
ต าบลเขาพระ โดยผู้บริหารท้องถ่ินจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของเทศบาล ผู้แทนภาคราชการ รัฐวิสาหกจิ และผู้แทนประชาคม ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพฒันา พิจารณาร่างแผนพัฒนาและ
ร่างแผนการด าเนินงาน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสจุริต 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลเขาพระ  
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ / ลาออก / พ้นจากต าแหนง่  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลเขาพระ มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลเขาพระซึง่มาจากการคัดเลือก แต่งตั้ง ตามความ
ต้องการประชาคมท้องถ่ิน และผู้บริหาร และเป็นไปตามระเบียบทีก่ าหนด ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่งผลให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.3 ล ำดับท่ี 2  

 
๑. ชื่อมำตรกำร  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ โครงสร้างที่ก าหนด เทศบาลต าบลเขาพระ โดยผู้บริหาร
ท้องถ่ินจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้
ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลเขาพระ  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ / ลาออก / พ้นจากต าแหนง่  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลเขาพระ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ ซึง่มาจากการ
คัดเลือก แต่งตั้ง ตามความต้องการประชาคมท้องถ่ิน และผูบ้รหิาร และเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ผู้แทนจากภาคส่วน
ต่างๆได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล สง่ผลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปรง่ใส และสจุริต 
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มิติท่ี 3 ภำรกิจตำมมิติท่ี 3.3 ล ำดับท่ี 4 

 
๑. ชื่อมำตรกำร  มาตรการสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำโครงกำร 
 ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  กระทรวงมหาดไทย
ได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชนมีการ จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนส าหรับ
เป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการท างานทีต่่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน โดยยึดพื้นที่
เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์การลางการด าเนินงานด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กร
อ านวยการบูรณาการในระดับต าบลและเทศบาล  
 เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนข้ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนา
จังหวัดต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชนในการมสี่วนร่วมการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน ได้รวมตัวกันน าข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิตในหมูบ่้าน ชุมชนมาก าหนดเป็นกจิกรรมจัดท าเป็นแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานของวางแผนพฒันาท้องถ่ินโดยยึดหลักการพึง่พาตนเองสอดคล้องกับวิธีชีวิต วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถ่ิน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 หมู่ที่ 1 - 12 ต.เขาพระ อ.พิปูน 
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ/สถานทีอ่ื่นๆ   
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานสนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 ๒. จัดเตรียมวิทยากร 
 ๓. จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนปรับปรงุปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ส่งแผนชุมชนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ได้รวมตัวกันน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในหมู่บ้าน ชุมชน
มาก าหนดเป็นกิจกรรมจัดท าเป็นแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานของวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับวิธีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถ่ิน 
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มิติท่ี 4 ภำรกิจตำมมิติท่ี 4.1 ล ำดับท่ี 1 
 

๑. ชื่อโครงกำร มาตรการการจัดท ารายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกน ามาช่วยในการบริหารงาน  และเป็น
กลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกัน และรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานในข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ในการนี้เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได้จัดท ามาตรการการจัดท ารายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้พนกังานเทศบาลผูป้ฏิบัติงาน และผูร้ับผิดชอบการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม
ภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดท ารายงานและประเมินผลการควบคุมภายใน   
 2.  เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และประเด็นความเสี่ยงของงานทีป่ฏิบัติ  
 ๓.  เพื่อให้การเกิดการแก้ไข/ปรับปรงุกระบวนงานที่ยงัพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้ำหมำย 
 ๑. สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัตไิด้ 
๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ศึกษากระบวนการท างานของงานต่าง ๆ ทีป่ฏิบัติอยู่ว่ามคีวามเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง 
 ๒. จัดท ามาตรการเพื่อขออนมุัติจากผู้บริหารฯ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่วางแผนแก้ไขความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน 
 ๔. ด าเนินการแก้ไขปญัหาความเสี่ยงของงานต่าง ๆ  
 ๕. รายงานผลการปรับปรงุความเสี่ยงของงานต่าง ๆ ให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 
 ๖. ประเมินผลการด าเนินการ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณ 
        - ไม่ใช้งบประมาณ -  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด , กองคลัง และ กองช่างเทศบาลต าบลเขาพระ 
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๑๐. ผลลัพธ ์
 ๑. การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเขาพระ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒. ข้อผิดพลาดที่เกิดจาการปฏิบัติงานลดลง  
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มิติท่ี 4 ภำรกิจตำมมิติท่ี 4.2 ล ำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการออกค าสั่งแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2558  ข้อ 28  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)    ก าหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ทุกข้ันตอน   ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลเขาพระ  สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจา้ง ของเทศบาลต าบลเขาพระ 
2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลเขาพระ ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่าง

คุ้มค่า  
4. เป้ำหมำย  

ตัวแทนชุมชนทุกหมู่บ้าน ( 12 หมู่บ้าน)  
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด

จ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น ร่วมตรวจสอบเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส และมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
3. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (งบประมาณปี พ.ศ.2561-2564 ) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาพระ  
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน

ของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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มิติท่ี 4 ภำรกิจตำมมิติท่ี 4.2 ล ำดับท่ี 2 
 

1.กิจกรรม  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  

เนื่องจากเทศบาลมฐีานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการใหบ้รกิารสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ  
หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบรหิารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงการมี  ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ 
เทศบาล  

2. เพื่อเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อป้องกันการทจุริตในหน่วยงาน  

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

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลเขาพระ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ  
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ การจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. น าส่งประกาศไปเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
3. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ -จัดจ้างหลากหลายช่องทาง  อาทิเช่น  บอร์ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาล   ประชาสัมพันธ์โดยผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ า เภอ   
เว็ปไซด์ของหน่วยงาน  ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้าง  ณ 
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ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง   และตรวจสอบการด าเนินงาน การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่และป้องกันการ
ทุจริตในการข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลงั เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบรหิารงานของ
เทศบาล ท าใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน  

2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้าง
ทั้งหมด  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

มิติท่ี 4 ภำรกิจตำมมิติท่ี 4.3 ล ำดับท่ี 1 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยัง
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลเขาพระจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึนเพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นกลไกส าหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
 ๒. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้ำหมำย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

๕.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฏหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การแปรญัตติร่างข้อบญัญัติ

ประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
๓. สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๒. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 


