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คำนำ 
    
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ี
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณค่า  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่ อ
ความสุขของคนไทย ท้ังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” โดยกำหนดว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2580 ต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 
และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน  

  ดังนั้น เทศบาลตำบลสีมามงคล  จึงได้ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๑๕๖6 – ๒๕70)  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้  
 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       สำนักปลัด 
              เทศบาลตำบลสีมามงคล 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑. การประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญัหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำ
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่



2 
 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ท่ีทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าท่ี ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
  กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
สามประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น 
หากพิจารณาถึงส่ิงท่ีมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อำนาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ีมิ
ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 
  1. ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นท่ีต้ัง ความมีจิตสำนึก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีผลประโยชน์มากมายขนาด
ไหน ก็ไม่อาจจูงใจให้ตัดสินใจผิดพลาด ใช้อำนาจหน้าท่ีไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ในทางตรงข้าม หาก
จิตสำนึกและความตระหนักไม่มั่นคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะยิ่งมี
ส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าท่ีไปในทางท่ีไม่ชอบไม่ถูกต้อง 
  2. ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะได้รับ และโอกาสของความเส่ียงต่อการ
ทำให้ถูกลงโทษท่ีจะเกิดขึ้นจากใช้อำนาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวเฉพาะกับคนท่ี
มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คำว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่
วิสัยของคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็น
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ท่ีเป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าท่ีไปในทางไม่ชอบ 
  ส่วน “ประโยชน์” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น 
“ทรัพย์สิน” ซึ่งเป็นได้ท้ังส่ิงท่ีเป็นรูปร่างและไม่มีรปูร่าง แต่ต้องเป็นส่ิงท่ีมีราคาและอาจถือเอามาเป็นของ
ตนเองได้ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทย ท้ังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย
กำหนดว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2580 ต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และหรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน 
  เทศบาลตำบลสีมามงคล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับท่ีดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 85.59 คะแนน อยู่ในระดับ A 
 

 
 
  ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทต.
สีมามงคล ได้มีการดำเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ ท้ังนี้ ควร
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน I7 หน่วยงานควรมีการพัฒนา
วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในส่ือประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบอย่างท่ัวถึงผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ I11 หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฯพร้อมท้ังเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/
จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก I12 หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถามเพื่อให้บุคลากร
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ได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีมี
การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.สีมามงคล ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีดีเยี่ยม ควรรักษา
มาตรฐานไว้ ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงานซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน 
E11 หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก o21) พร้อมท้ังเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ (อ้างอิงจาก o22) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือ
รายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
(อ้างอิงจาก o23, o24) E14 ,E15 ผู้บังคับบัญชาควรนำผลการประเมินในด้านการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากำหนดนโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป พร้อมท้ัง ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนท่ีกำหนดไว้ นอกจากนี้ ควร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามท่ีได้มีการดำเนินการไว้แล้ว ข้อเสนอแนะสำหรับการ
ประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทต.สีมามงคล ฃควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินท่ีไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ
ของหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีข้อมูลควรช้ีแจงว่าไม่
มี ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 ข้อ O38 หน่วยงานต้องแสดงถึงกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   
   เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการนำ
ข้อบกพร่องข้อเสนอแนะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) อันจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน์ 

           “ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเท่ียว” 
 

   พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 
  3. ปราศจากยาเสพติด 
  4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
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   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
มีรายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 



๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการฝึกอบรมจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาลต าบลสีมามงคล

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย

30,000 30,000 30,000 30,000 300,000

3. มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลสีมามงคล”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

4. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

5.กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลสีมามงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ปีงบประมาณ

1.๑ การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน
 และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ปีงบประมาณ

1. ท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

4. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
ประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลสีมามงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

1. โครงการอบรมจริยธรรม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รวม จ านวน  11 โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 970,000

1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลสีมามคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในวัน
เทศบาล

30,000         30,000        30,000         30,000         30,000         

2.มาตรการ NO Gift Policy 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

3.การออกค าส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

5. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

6. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

7. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000         

8. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

9. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

10. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

11. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๑.จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2. กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้ประชาชนทราบ

0 0 0 0 0
ไม่ใช้งบประมาณ

3.การออกค าส่ังมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตรี และ
หัวหน้าส่วนราชการ

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

รวม จ านวน 17 โครงการ 60,000         60,000       60,000        60,000        60,000        

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงาน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.ประกาศแต่งต้ังประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๒.ประกาศแต่งต้ังประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสีมามงคล”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1. โครงการจัดท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2. แต่งต้ังผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสีมา
มงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3. แต่งต้ังผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการน
พัฒนาเทศบาลต าบลสีมามงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
 การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

4. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

5. มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลสีมา
มงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

7. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

8. มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ เทศบาลต าบลสีมามงคล  ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

9. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสีมามงคล”

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

10. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

11. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๑.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๒.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้า
ระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลสีมามงคล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3..กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวม จ านวน 18 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๒.กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4. มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลสีมามงคล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาล

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

๒.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มี
บทบาทในการประชุมสภาเทศบาล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๓.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.1 มีการจัดวางระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง
การทุจริต

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2566– 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๔  การ เสริมสร้างและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2566– 2570)
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

มิติท่ี ๔  การ เสริมสร้างและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
ปีงบประมาณ

๑.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

๒. มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

รวม จ านวน  9  โครงการ 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

4.3 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล       
                   ตำบลสีมามงคล   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลสีมามงคล  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม ท้ัง 
กาย วาจา ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้า  
มารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้
มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบล   สีมา
มงคล  ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
  3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่ อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล    โดย
เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดู
งานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
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8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 350,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินใม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตใน
ประจำวันของประชาชนย่อมต้องดำเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ท่ีเป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่อง           
ของบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องทำความเข้าใจและติดตามการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจาก
กฎหมายก็ย่อมจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย และปัจจุบันชุมชนได้มีการขยายตัวขึ้น
ท้ังการเพิ่มของจำนวนประชากร และความเจริญทางวัตถุ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้พัฒนา
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กรณีพิพาทในเรื่องต่าง ๆ ก็มากข้ึน เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทมากขึ้น 
หากคู่กรณีตกลงกันเองไม่ได้ วิถีทางท่ีจะแก้ไขความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นก็โดยนำคดีขึ้นสู่ช้ันศาล วิธีการนี้แม้จะเป็น
ทางหนึ่งท่ีสามารถยุติปัญหาข้อพิพาทลงได้ แต่การแพ้ชนะคดีกันในศาล บางครั้งกับก่อให้เกิดความบาดหมาง
กันมากยิ่งขึ้น อีกท้ังการนำคดีขึ้นสู่ศาล เป็นท่ีทราบกันว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ต้องเสียเวลาและความไม่สะดวก 
จำนวนทุนทรัพย์ท่ีไม่สูงนักก็จะไม่คุ้มค่าในการดำเนินคดีฟ้องร้อง และอาจสร้างความโกรธแค้นให้แก่คู่กรณีได้ 
ทำให้กระบวนการศาลไม่อาจเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของคนในสังคมเสมอไป      กระบวนการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนต้ังแต่    แรกเริ่ม เป็นผลทำให้คู่กรณี
สามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ลดความขัดแย้ง ลดข้อพิพาท ลดการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ อันเป็นการสร้างความ
สามัคคีให้แก่ส่วนรวมและสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน 
 เทศบาลตำบลสีมามงคล ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชน
ในพื้นท่ี จึงจำเป็นจะต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกล่ีย        ข้อพิพาท 
ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎห มาย 
เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ... (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม...” จากเหตุผล
ข้างต้น เทศบาลตำบลสีมามงคล เล็งเห็นว่าควรจัดทำ  “โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายและ
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทสู่ประชาชน” เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการไกล่เกล่ีย    
ข้อพิพาทแก่ประชาชน ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกระบวนการไกล่เกล่ีย           
ข้อพิพาทได้  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล  
 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในท้องถิ่น 
เพื่อลดปริมาณคดีต้ังแต่ระดับชุมชน โดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็น          การ
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถยุติความขัดแย้งในกรณีพิพาทต่าง ๆ ลงได้ 
3.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน  50  คน 
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4.  ข้ันตอนการดำเนินการ 
 4.1  เสนอโครงการต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.2  ประสานกลุ่มเป้าหมาย คณะวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ 
 4.3  ดำเนินการอบรมตามแผนท่ีกำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4.4  ประเมินผลการอบรม และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   
 

5.  งบประมาณ  จำนวน 30,000 บาท 
6. สถานที่ดำเนินการ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล 

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 งานนิ ติการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสีมามงคล  ตำบลกลางดง  อำเภอปากช่อง         
จังหวัดนครราชสีมา 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และสามารถ
เข้าถึงกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในท้องถิ่นได้ เพื่อลดปริมาณคดีต้ังแต่ระดับชุมชน โดยไม่จำเป็นต้อง
นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถยุติความขัดแย้งในกรณีพิพาท
ต่าง ๆ ลงได้ 

 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผละประโยชน์
ทับซ้อน 
   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล  พ.ศ. 
25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบลสีมา
มงคล  ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล” ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างท่ัวไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 -๒๕70  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ข้างต้น เทศบาลตำบลสีมามงคลจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6-๒๕70  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 
 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล   
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกร รม
เหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
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ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น         แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลตำบลสีมามงคล  
จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลสีมามงคล  
เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบกฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล   
  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสีมามงคลมีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสีมามงคล   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีการดําเนินการ ประชุมประจําเดือนของพนักงานเทศบาล และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570  
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้เงินงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. ชื่อโครงการ : ท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ 
พื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบล
สีมามงคล  จึงได้จัดทําโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว ประจําปี 25๖6-๒๕70” เพื่อให้
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล  จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาลตำบล
สีมามงคล   
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในตําบลสีมามงคล 
3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ต้น หรือพื้นท่ีไม่น้อยก 3 ไร่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลสีมา ตำบาลกลางดง จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีดําเนินงาน  

  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้
จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
   6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 4๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
    10.2 ทําให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ส่วนท่ี ๓ หน้าท่ีของเทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ัง     
การกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และตามประกาศพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าท่ีใน การจัดระบบ        
การบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพ เป็นเรื่องจำเป็นเพราะสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพนั้น ก่อให้เกิด
ความสวยงาม ความร่มรื่น จึงควรทำความสะอาดเพื่อให้ดูเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาถ้าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทาง
กายภาพสวยงามดี สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นก็หมายความว่าสถานท่ีแห่งนั้นจะเป็นท่ีประทับใจของผู้อยู่
อาศัยและผู้มาเย่ียมเยือนต้ังแต่เริ่มแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้จังหวัด
บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดท้ิงขยะการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานท่ีสาธารณะ แหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการกำจัดผักตบชวา 
วัชพืชและส่ิงปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่นๆ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “เมือง
สวย น้ำใส” ๑ ใน ๘ กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและรณรงค์ให้เกิดกระแสการ
รักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ กำหนดเป้าหมายในเบื้องต้นท่ีจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และโครงการ 
“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ภายใต้โครงการ “เมืองสวย น้ำใส” โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส
ความต่ืนเต้นในสังคม สร้างวินัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะทุกรูปแบบ ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการโครงการร่วมกัน 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวฯ 
เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางภายใต้โครงการ“เมืองสวย น้ำใส”เพื่อความยั่งยืนและเกิดกระแส
การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  

 

 



26 
 
๓.วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานรัฐ เครือข่ายต่างๆ และประชาชน ในการร่วมรณรงค์ 
       รักษาความสะอาดของบ้านเมือง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              ส่ิงแวดล้อม 

 ๓.๒ เพื่อให้พื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความร่มรื่น ร่มเย็น สะอาดและเป็นระเบียบ 
       เรียบร้อย   
 ๓.๓ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ กำจัดผักตบชวา วัชพืชและส่ิงปฏิกูลของแหล่งน้ำ 
 ๓.๔ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 

๕. แผนงาน/กิจกรรม 
 ๕.๑ กิจกรรมพัฒนาความสะอาด จำนวน ๓ ครั้ง 
      (๑) พัฒนาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
         เนื่องในวันเทศบาล (๒๔ เมษายน ของทุกปี) 

      (๒) พัฒนาความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืชและส่ิงปฏิกูลของแหล่งน้ำอื่นๆ  
           บริเวณหมู่ท่ี ๑๐ และ ๑๕ ในเดือนพฤษภาคม  

      (๓) รณรงค์รักษาความสะอาดภายในชุมชน ถนน สถานท่ีสาธารณะ ครั้งใหญ่ 
           เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน ของทุกปี) 
 ๕.๒ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสอดคล้องเกี่ยวเนื่องในการดูแล 

   รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวนโยบายผู้บริหารและนโยบาย 
   จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีดำเนินการ  

ท่ี รายการ/กิจกรรม 

๑ เสนอและขออนุมัติจัดทำโครงการ 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
๔ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมตามวันท่ีกำหนด 
๕ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสะอาด  
๖ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุง 

ความสะอาดอย่างต่อเนื่อง 
๗ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดและกิจกรรมอื่นๆ  

ท่ีสอดคล้องเกี่ยวเนื่องในการดูแลรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวนโยบายผู้บริหารและนโยบายจังหวัดคร
ราชสีมา   
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
๘. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตำบลสีมามงคล 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ หน่วยงานรัฐ เครือข่ายต่างๆ และประชาชน ได้ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดของ 
        บ้านเมืองและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ๑๐.๒ พื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 ๑๐.๓ แหล่งน้ำมีการระบายได้ดี ลดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน 
 ๑๐.๔ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

1.2.2 การเสรมิสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนนุการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 
 การพัฒนาโดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้คนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตท่ีควรเป็นและจะเป็นพลังสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
ขยายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยนื ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และ
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (16) 
3.. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 38 ราย และคณะกรรมการตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 26 คน 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  2.1 ให้ความรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน ท้ังแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติ 
  2.2 กิจกรรมกลุ่ม 
 3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
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7. งบประมาณ  จำนวน 50,000 บาท  
8. สถานที่ดำเนินโครงการ : เขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ในหลักการและแนวทางการการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล 
พึ่งตนเองได้ อันนำไปสู่สังคมชุมชนเข้มแข็งต่อไป  
10. การประเมินผลโครงการ ใช้แบบสอบถามเพื่อวัดความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2.3 การเสรมิสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล  

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาล
ตำบลสีมามงคล ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคลอย่างสม่ำเสมอ 
เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำ
คุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชยและป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลสีมามงคล ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคลมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทสบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
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 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีกานการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล
สีมามงคล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 
๕๐  (๗) เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทำในเขต เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ในหมวดท่ี ๔ ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าท่ีดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือน 
เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติกำลัง
เผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
แตกต่างกัน อันนำมาซึ่งการแตกแยกทางความคิด ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยม 
ในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะนำพาให้ประเทศไทยของเราติด 
กับดักวิกฤติการณ์เช่นกัน ทางออกจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยม
จนเกินไป  รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย จึงตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดำรงชีวิต โดยอาศัยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน ท่ีต้องใช้ชีวิตใน
สถานท่ีทำงาน ในรั้วโรงเรียน เป็นบุตร ธิดา ท่ีดีของบิดามารดา และเป็นบุคลากรท่ีสำคัญของประเทศ 
 จากสภาพปญัหาดังกล่าว เทศบาลตำบลสีมามงคลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหนา้ท่ี
ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนขั้นปฐมภูมิ จึงได้จัดทำโครงการอบรมจริยธรรมประจำปเีพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน ได้นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเข้มแข็งไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเข้าใจ อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ๓.๒  เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและ
เยาวชนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ความหวัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๓.๓  เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  เด็กและเยาวชนเป็น
ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 ๓.๔ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือผู้มีอุปการคุณ 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑  เยาวชน นักเรียนและคณะครูอาจารย์ในเขตพื้นท่ี จำนวน ๓๕๐ คน  
 ๔.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน 
๕.วิธีการดำเนินการ (แผนการปฏิบัติงาน Gantt chart) 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและ  จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน 
 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 3. ประสานการดำเนินการในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. จัดเตรียมเอกสารพร้อมอุปกรณ์การดำเนินงาน 
 5. ประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการฯ 
 7. ดำเนินงานตามโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตามหลัก
พุทธศาสนา 
 8. สรุปผลประเมินผลการดำเนินการ 
๖. สถานที่ดำเนินงาน วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
๘. งบประมาณ จำนวน 130,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสีมามงคล 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมด้วยความเข้าใจ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนได้นำความรู้
จากการเรียนรู้ความหวัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมความหวัง 
 ๑๐.๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 ๑๐.๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชนมี ความ
กตัญญูกตเวทต่ีอบิดามารดาหรือ ผู้มีอุปการะ 
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1.3.2 เสรมิสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน   
2. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีพลังสร้างสรรค์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ 
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญในอนาคตของประเทศการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และบทบาทของความเป็นพลเมืองท่ีดีนั้นเป็น     
เรื่องสำคัญ รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม แกนนำเด็กและเยาวชน ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน     
ในท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารจัดการในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้การท่ี
จะเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น  จะต้องเริ่มจากตัวแทนเด็กและเยาวชนท่ีมีความสนใจ
และให้ความสำคัญในบทบาทหน้าท่ีและร่วมมือกันในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน เทศบาลจึงได้
กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคลรวมท้ังเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลสีมามงคลโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  การแลกเปล่ียนความรู้ ระหว่าง
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นให้มีความรู้หลากหลาย   การทำกิจกรรมโดยท่ีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน  รวมท้ังการสร้างภาวะผู้นำให้กับเด็กและเยาวชนในการกล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำ            
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหน้าของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(7)  เทศบาลตำบลมีหน้าท่ี ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ี     
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (10) การสังคม
สงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และ (๑6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ 
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชน
เป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย  
3.  วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคลและเครือข่ายสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ  กล้าแสดงออก และฝึกฝนการทำงานร่วมกันให้
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

3.2 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคลและครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลสีมามงคลได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าท่ีของตน 

3.3 เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน/แกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
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4.  เป้าหมาย   จำนวน 40  คน  ประกอบด้วย 

4.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล   จำนวน  21  คน 
4.2 เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล  จำนวน  19  คน 

5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1 เสนอโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร 

5.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบของการดำเนินงาน 
5.3 ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานท่ีจะเข้าศึกษาดูงาน  และจัดกิจกรรม 
5.4  ดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนด  
5.5 สรุปกิจกรรม ประเมินผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  งบประมาณปี พ.ศ. 2566-2570 
7.  สถานที่ดำเนินการ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล  สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
8.  งบประมาณ  จำนวน 50,000 บาท 
9.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลีมามงคล 
10.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10.2  สภาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
10.3  มีเครือข่ายในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล 
10.4  สภาเด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าท่ีของตน 
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
 1. ชื่อโครงการ มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
 2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจำเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
สีมามงคล 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 4) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมี
การแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็ยไซด์ของหน่วยงานและส่ืออื่นๆ 
 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านส่ือข่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 



34 
 
 6) จัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
 -มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
 -แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
 -มีช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมท้ังข้อแสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
 6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสีมามงคล 

ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ใช้แบบ
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ  โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พงศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
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การบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดกจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลสีมามงคล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซด์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บคุลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยท่ัวกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1 ผลการดำเนินโครงการ 
  7.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  7.3 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด
  7.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  ทุกกองงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกวา 3 ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ช่ือโครงการ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลสีมามคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลสีมามงคล มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้ และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตำบลสีมา
มงคลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาราของเทศบาลตำบลสีมามงคลได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด 
 3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่าข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) ประชุมคณะทำงาน 
  2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์ของเทศบาลและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางท่ีหลากหลายใน 5 ประเด็น 
ดังนี้    
   2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
   2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินิงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐาน
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การปฏิบติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการ E-Service 
   2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน และรอบประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
   2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำนเนการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลขาวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่ อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบา
ลำตบลสีมามงคลให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกกองงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์ของ
เทศบาลและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางท่ีหลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
-ข้อมูลพื้นฐาน 
-การบริหารงาน 
-การบริหารเงินงบประมาณ 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-ส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 
3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด 
4) กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
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2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผุ้บริหาร 
1. ชื่อกิจกรรม ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในวันเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ี ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  ประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมี
ปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลีของความ
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เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล    บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                      

อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
  6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570  
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ –  
มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ 
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณืท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”  
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องหราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
 เทศบาลตำบลสีมามงคลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหาราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการ
กระทำกันอาจมีผลต่ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งนำไป สู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบล
สีมามงคล มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “No Gift Policy  ไม่รับ - ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy 
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาล 
 
 



41 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศใช้ No Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล ดำเนินการตามแนวทาง 
No Gift Policy จำนวน้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
 

  

1. ชื่อกิจกรรม : การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลสีมามงคล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาล
มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ  อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทํา
ให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือ
การปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าท่ีอื่น  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
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ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  

  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน  
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนทราบและถือ
ปฏิบัติ  

  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล   
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์  
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล   ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลสีมามงคลโดย 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลสีมามงคล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลสีมามงคล  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลสีมามงคล พิจารณา 
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และดําเนิน งานตาม  ขั้นตอนของระเบี ยบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  
ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  

 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือส่ังการท่ี เกี่ยวข้อง  
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ 
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  

  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  

  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี 
ประสิทธิภาพ  

  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้   เสนอ
งานในการจัดหา พัสดุ  
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และประกาศให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากเทศบาลตำบลสีมามงคล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึ งการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้เทศบาล
มี อํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ 
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก                
ธรรมาภิบาล  
  3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
   10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของโครงการท่ีจัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมด  
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา 
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลตำบลสีมามงคล มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด 
ความพึงพอใจ  
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ 
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  

  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อป ี 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต 
พื้นท่ีจังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
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  6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  

6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ  

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล  
จํานวน 1 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  
   10.2.1 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
   10.2.2 การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
      
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสีมามงคล  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
กําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง  
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบ
หรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ  
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ 
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

   3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ 
ดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

6.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานท่ีให้บริการ  

6.3 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ 
สําหรับผู้พิการ      
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ  มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลสีมามงคลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพื่อให้เทศบาลตำบลสีมามงคล บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึการูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางท่ีกำหนด รวมถงรายงานการทำ
แผนฯ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-
PlanNACC) ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ
ผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราลบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565,2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
8. ผุ้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโรป่งใสของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
พ.ศ. 2566-2570 
 ผลลัพธ์  
 เทศบาลตำบลสีมามงคลมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
  
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
1. ชื่อกิจกรรม : จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด 
ดัชนีในการประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี  นําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน  ภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทำการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้ประชาชนทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร  ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและ  พนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากท่ีสุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่อ
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งานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา 

ท่ีเกิดขึ้นได้  
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส 
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาล 
ตำบลสีมามงคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล  
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  

 6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก 
งานบริการ  
  6.4.6 จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ 
ให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา 
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้  

 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ  
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 

 
2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

 

1. ชื่อกิจกรรม : การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้
การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการ ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  

  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
4. เป้าหมาย  

จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ออกคาํส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ 
และหนังสือ ส่ังการ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
รับทราบและถือปฏิบัติ  

  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน 

ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า  
4 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  
   10.2.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  

  10.2.2 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็น 
ช่องทางแห่งการทุจริต 
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 การส่งเสริมให้ประชานมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (1) ให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าท่ีการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์     
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้การบริหารราชการมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐตลอดท้ังกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด มีการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความประหยัด โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ปัญหาความเดือดร้อนและ
ความยากจนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเขตชนบทหรือในเมืองต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากความ
ไม่สมดุลของรายรับกับรายจ่ายรวมท้ังปัญหาต่างๆ อีกมากมายท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนตรงตามความต้องการ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกอบกับดำเนินการ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด อีกท้ังเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนท่ีต้องรับผิดชอบงานบริการต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการให้บริการท่ีได้
รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง จึงได้จัดทำโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกอบด้วย
สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองการศึกษา และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล ซึ่งทุกส่วนราชการจะได้มีโอกาสได้รับทราบและรับฟังรวมถึงการตอบข้อ
ซักถามของประชาชนโดยตรง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของ 
การนำไปใช้ 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 

3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตาม-ระบอบประชาธิปไตย 
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3.4 เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
3. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล ท้ัง 12 หมู่บ้าน ดังนี้  
4. วิธีการดำเนินงาน 

4.1 ศึกษา/รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน 
4.2 เขียนโครงการ/นำเสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติ 

4.3 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ 
4.4 จัดประชุมประชาคมระดับตำบล 
4.5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
4.6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4.7 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
7. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประชาชนรู้/เข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์ของแผนพัฒนา  
2. ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ การเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ 

หมู่บ้านและระดับตำบลผ่านเกณฑ์ตามสัดส่วนของการประชุมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสัดส่วนระดับตำบล 
3. ได้โครงการกิจกรรมท่ีมาจากความต้องการของประชาชนโดยตรง นำไปสู่การจัดทำ 

งบประมาณรายจ่ายท่ีมีประสิทธิผล 
 
 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
1. ชื่อโครงการ : แต่งต้ังผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
สีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลสีมามงคลใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบล
สีมามงคล โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลสีมามงคลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลและแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลสีมามงคลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลสีมามงคลกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล แทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลตำบลสีมามงคล มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลเพื่อ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล      สีมามงคลและร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลความ 
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : แต่งต้ังผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลสีมามงคลใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบล
สีมามงคล จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลและแผนพัฒนาปีเทศบาล
ตำบลสีมามงคลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลสีมามงคลกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล จํานวน ๑8 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
4 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง  ตําแหน่ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบ
กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕62 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลตำบลสีมามงคล มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลเพื่อเป็นองค์กรในการ
พิจารณา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลและร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล  เพื่อ
ใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคลความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสีมามงคล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้าง
ใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้จัดทําโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย  
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4. เป้าหมาย  

ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน  
5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี  
  5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน  
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตำบลสีมามงคล 
  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
7. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีเทศบาลตำบลสีมามงคล  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลสีมามงคล 
3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล 
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๑0 หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล 
อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสีมามงคลในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ 
ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
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7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบลสีมา
มงคล  

  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
ดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  

  1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 

ตำบลสีมามงคลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  

  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล 
ตำบลสีมามงคล 

4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  

  6.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลสีมามงคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการ บ้านเมืองท่ีดี  
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล หรือ โครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลตำบลสีมา
มงคลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ี
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้
การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลตำบลสีมามงคล  
รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสีมามงคล  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสีมามงคล   
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสีมา
มงคล  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสีมามงคล  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลสีมามงคล  
จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสีมามงคล  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือ  ประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลบุคลากรทาง
การศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบลสีมามงคล ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
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 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ 

เจ้าหน้าท่ี 
 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสีมา
มงคล”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลสีมามงคล  จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการ  ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลสีมามงคล  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7  
ช่องทาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ 
ประชาชน ได้แก่  

  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล   
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสีมามงคล  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 

เคล่ือนท่ี  
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  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ 
ประชาชนสืบค้นได้เอง  

  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัด 

แถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การ ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นส่วนงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ี เกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น 
กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่ง ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

  3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ  
  3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลสีมา

มงคล 
5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
(เจ้าหน้าท่ีภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  

  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสีมามงคล  
  5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

พิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
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   5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2666-2570 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง 
ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  

   1) ไปรษณีย์  
   2) โทรศัพท์  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต์  
   5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 

ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570    
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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  10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน
การทุจริต 
1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นหัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านชอ่งทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการ เว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านชอ่งทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ  โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาทีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
 3) ส่งเสริมให้ประชาชนช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซด์ 
หรือช่องทางอื่นๆ 
 5) จัดต้ังเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมป 
 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
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 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล  อย่าง
น้อย 20 คน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 
3.3.3  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลสีมามงคลจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านกาทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือน
ตามแนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ พงศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 ผลลัพธ์ 
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลสีมามงคล เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําส่ัง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
   3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
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   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น  
   10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
 
 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตำบล              
สีมามงคล  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
เป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพื่ อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํ ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
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   1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
ส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ท้ัง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตำบลสีมา
มงคล  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การ ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสีมามงคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
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   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  
   3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
   3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสีมามงคล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
สีมามงคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570    
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ี เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
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   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ 
ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA 
ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 -2570) ได้
กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน นอกจากนี้ 
ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA 
ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาต 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการ
ปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง ในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้ง
ประเทศ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบล
สีมามงคล เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
  2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลตำบลสีมามงคล 
4 กลุ่มเป้าหมาย 
  ทุกกองงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีการดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
  2) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
  3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเส่ียงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี /การดำเนิน
โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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  4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของการดำเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง 
ระดับความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซด์ของเทศบาล และข่อง
ทางอื่นๆ 
  6) มีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง
การทุจริตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียง
การทุจริตอย่างเคร่งครัด 
  7) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการควาเมส่ียงการทุจริต 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลลลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดำเนิน
โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
  3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของเทศบาล) 
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคลลดลง 
  
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์  ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
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เป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ  
กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
   3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคลมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม  
   6.3 เข้ารับการฝึกอบรม สัมนาท้ังในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
   6.4 สรุปผลการฝึกอบรม สัมนา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ  จำนวน 150,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสีมามงคล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝา่ยใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
สีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญท่ีใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยั งสร้างความ 
น่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีตำบล
สีมามงคล จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ  ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
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   6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบล                
สีมามงคล  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้
อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
   3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตำบลสีมามงคล 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น  
     - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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    - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
   6.2 สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุม
สภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลสีมามงคล  
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  
 
4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้องรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการ
ทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลตำบลสีมามงคล มีนโยบายใช้หลักะรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 
  2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
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5. วิธีการดำเนินการ 
  1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  2) กำหนดระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการ้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
  4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
  5) กำหนดระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
  6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรยนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนท่ัวไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ 
   (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
   (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ 
   (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการ้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลติ 
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตำบลสีมามงคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวทุจริตตามส่ือ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมี
ผลในเชิงลบ 
  เทศบาลตำบลสีมามงคล มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลและประชาชนสมารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับทุจริตของเทศบาล จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้มีระบบ/ข่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับ
บุคลากรและประชาชน 
  2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
5. วิธีการดำเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่
บนเว็บไซด์หลักของเทศบาล โดยแยกออกจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส่ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
  3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานบนเว็บไซด์หลักของเทศบาล 
  5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลสีมามงคลทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศง 2566-2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ   ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สำหรับผู้ร้องเรียน 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี โดย
พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


