


 
ค าน า 

 
  แผนปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ 
เทศบาลต าบลตาดทอง  จัดท าข้ึน เพื่อเป็นแนวทางการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของ
เทศบาลต าบลตาดทอง  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลตาดทอง  ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้
การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ เทศบาลต าบลตาดทอง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลตาดทอง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลตาดทอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง  ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น จ าแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทจุริตด้านงบประมาณ การท าบญัชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง  สามารถสรุปเป็นประเด็น

ได้ ดังน้ี  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม        
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี  
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4) การผูกขาด  ในบางกรณี  ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด  ดังนั้น จึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ยอมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล   
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption  Perception  Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International  –  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย ปี 25๖4 อยู่ที่ ๓5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
โดยใน ปี 25๖4 อยู่อันดับที่ 110 จาก 1๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทาง  เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส     สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖6 – 2๕70) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมอืง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง  รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  
3) เพื่อใหก้ารบรหิารราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง  เป็นไปตามหลักบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
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4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลต าบลตาดทอง   

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลตาดทอง   

4. เป้าหมาย  
1)  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง  

รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ตาดทอง  ที่เข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง  
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝงัหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) เทศบาลต าบลตาดทอง  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี      มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
    3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรกัท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝาูระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต  

5) เทศบาลต าบลตาดทอง  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองสวนทองถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบตักิารป้องกันการทุจรติเพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



กรอบการจัดท าแผน วัตถุประสงค์ จ านวนโครงการ 
มิติที่ 1 การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลตาดทอง
  
 1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 
 1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน ที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

8 โครงการ 
1 มาตรการ 

 
 
 

2 โครงการ 
1 มาตรการ 

 
 

1 โครงการ 
 
 

5 โครงการ 
 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4 โครงการ 
1 กิจกรรม 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
2 โครงการ 
1 กิจกรรม 

 1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มจีติ
สาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 รวม มิติท่ี 1 15 โครงการ 

1  มาตรการ 
1  กิจกรรม 
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กรอบการจัดท าแผน วัตถุประสงค์ จ านวนโครงการ 
มิติที่ 2 การบริหาร
ราชการด้วยความ

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  

2  โครงการ 
1 มาตรการ 



โปร่งใส 
 

          2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการ
ด าเนินงาน 
 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1  มาตรการ 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

 
  
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และ
บริห าร งานด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุจ ริ ต  เป็ น ไปตามหลั ก            
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

8  โครงการ 
7 มาตรการ 
4 กิจกรรม 
1 มาตรการ 

 
 

7  โครงการ 
6 มาตรการ 
4 กิจกรรม 

 
1  โครงการ 

 2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
 2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ 
ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาลต าบล
ตาดทอง 
 2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

3  โครงการ 
3  มาตรการ 
1  กิจกรรม 

 
 

1  มาตรการ 
1  กิจกรรม 

 
 
 
 

3  โครงการ 
 
 
 

2  มาตรการ 
 รวม มิติท่ี 2 13 โครงการ 

11 มาตรการ 
5  กิจกรรม 
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มิติ ท่ี  3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
เทศบาลต าบลตาดทอง 
 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ

2  โครงการ 
1  กิจกรรม 

 



 จัดท างบประมาณ    
 3.3.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน                                           

2  โครงการ 
 

1  กิจกรรม 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลตาดทอง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

1  โครงการ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กร
ชุมชน ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต      
 3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1  โครงการ 
2 กิจกรรม 

 
 

1  กิจกรรม 
1  โครงการ 

 
1  กิจกรรม 

 รวม มิติท่ี 3 4  โครงการ 
3 กิจกรรม 
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กรอบการจัดท าแผน วัตถุประสงค์ จ านวนโครงการ 
มิติ ท่ี 4 การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบการ

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

3  โครงการ 
1  มาตรการ 



ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
 4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

1  กิจกรรม 
 

1  โครงการ 
 

1  กิจกรรม 
 

1  มาตรการ 
 4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาล

ต าบลตาดทอง 
 
 4.2.1 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ินใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินใหม้ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด 
 

 1 โครงการ 
1 กิจกรรม  

 
 
 

1  โครงการ 
 
 
 

1  กิจกรรม 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล   
ตาดทอง 
 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 

1  มาตรการ 
1  กิจกรรม 

 
1  มาตรการ 

 
 

1  กิจกรรม 
 รวม มิติท่ี 4 2 โครงการ 

3 มาตรการ 
2 กิจกรรม 

 รวมท้ังสิ้น 34  โครงการ 
15 มาตรการ 
11  กิจกรรม 
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ส่วนที่  3 
มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาเทศบาลต าบลตาดทอง และฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลตาดทอง 



 

1.1.1 เสริมสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ส าหรับบุคลากรเทศบาลต าบลตาดทอง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลตาดทองมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ เกิดข้ึนเป็นประจ า มักเกิดจากเรื่อง                 
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรงุเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรของเทศบาล
ต าบลตาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองและผู้บริหารเทศบาลต าบลตาดทอง กระท าผิดกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลต าบลตาดทองและท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือ
การพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลตาดทองให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง ได้เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของเทศบาล 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง ให้มีความ
พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 
  3) เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯของเทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 100 คน  
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 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 



  3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 
  4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
  2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท า
แบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลตาดทองมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 



 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองจ าเปน็ต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลตาดทอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลตาดทอง ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลตาดทอง เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง ได้เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเทศบาล 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง ให้มีความ
พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 
  3) เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 100 คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
  4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
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 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 



  1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
  2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดย
แบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลตาดทองมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง 



 2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลต าบลตาดทองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับต้องละ
เว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลตาดทองควรน าแนวทางการด าเนินการดังกลา่วมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
ตาดทอง” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทองเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบญัชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
100 คน 

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลใน
องค์กรและสาธารณชน 
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  3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่
ก าหนด 
  4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
  6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
   2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล)  
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลตาดทองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่ง   
ผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลตาดทองเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

 3. วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาดทองมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 83 คน 

 5. วิธีการด าเนินการ 

  1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
  2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจัดท าร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
  6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนให้รับทราบ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
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 6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 1) พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 
80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

 2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
 3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 

  ผลลัพธ์ 
  พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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  1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2. หลักการและเหตุผล 

  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันที่เปน็ปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดน้ัน ต้องน าหลัก     
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุ จริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  

  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตาดทองจึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตข้ึน 

 3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรู้ความเข้าใจใน           
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองสามารถน าองค์ความรู้หลัก            
ธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองจ านวน 100 คน 

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  3) จัดท าก าหนดการ 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
  5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองที่เข้ารับการอบรม 
ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th) 
  ผลลัพธ์   
  1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองน าหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
  2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของเทศบาลต าบลตาดทองร่วมต่อต้านการ
ทุจริต (ส ารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
  3) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาลต าบลตาดทองน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลตาดทอง
เพ่ือเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 2. หลักการและเหตุผล  

  การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

 เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลต าบล
ตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองจ านวน 100 คน 

 5. วิธีด าเนินการ 

  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
  5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
  7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ    
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ    
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
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 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ์ 
  บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรบัใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อใหเ้กิด
วัฒนธรรมองค์กรสจุริตในหน่วยงาน(ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
 2. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝูา
ระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า 
พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 100 คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
  3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต  
  4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ 
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
  2) คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป 
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป 
เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1. ชื่อโครงการ :  โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”  
 2. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันเทศบาลต าบลตาดทองมภีารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่ส าคัญคือการบริการ
ประชาชนตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาดทองหากพนักงานหรือบุคลากรของเทศบาลต าบล  
ตาดทองมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการ
ให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 

  เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงาน บุคลากร ผู้
ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดท าโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ”  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคน
อื่นๆ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

 2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ  
 3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
 2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรตน้แบบ ด้านบรกิารเป็นเลิศ 
  3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้

บุคลากรให้ทราบ 
  4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในเทศบาลต าบลตาดทองส่งบุคลากรในสงักัดทีม่ีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเ์พื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ดา้นบริการเป็นเลิศ 
 5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก

หลักเกณฑท์ี่ก าหนด โดยน าผลประเมินความพงึพอใจในการให้บรกิารจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วม
ด้วย 

 6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบรกิารเปน็เลิศ  
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 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

  8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
  6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
  ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลตาดทองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
 2. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันเทศบาลต าบลตาดทอง มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรของเทศบาล
ต าบลตาดทองปฏิบัติงานเปน็ไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรได้ เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้
รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็น
ต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากรเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สจุริต  

  2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
  3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บคุลากรให้ทราบ 
  4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในเทศบาลต าบลตาดทองส่งบุคลากรในสงักัดทีม่ีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเ์พื่อเข้ารับการคัดเลือก 
 5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซือ่สัตย์สุจริต  
 6) ประกาศผลการคัดเลือก  
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

  8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพัน ธ์ จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



-24- 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต 
  ผลลัพธ์  
   เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 2. หลักการและเหตุผล 
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางใน
รอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

 จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ร่วมปกปูอง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วม 
  3) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
  4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 70 คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  3) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
  5) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้ 
  6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันร้อย

ละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์สว่นร่วม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 

2) ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 
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 1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน เทศบาลต าบลตาดทองใหค้วามส าคัญกบัการปลกูฝงัให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กภาค
ส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ ถูกต้อง 
สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคม
เป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
  2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 70  คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
  5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
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 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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  1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ งประเทศ    
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
  รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด 
กลยุทธ์ด้านการปูองกันและเฝูาระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต  รวมถึง
สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทอง จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจาก
ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝูาระวังต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
  2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้า ใจและประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือ
บุคคลภายนอก 
  4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 70 คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
  2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
  3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ 
  4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
  5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
  2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
  ผลลัพธ์ 
  1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
  2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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 1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

 2. หลักการและเหตุผล 

  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเรง่รบี แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบล     
ตาดทอง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสรมิสร้างขวัญและก าลงัใจแก่คนดีเหลา่น้ันให้รว่มกันสร้างสรรค์สงัคมทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลกุกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม 
เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน 
  3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 4. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  
  3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
  4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
  6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
  7) รายงานผลการด าเนินงาน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
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 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
  ผลลัพธ์ 
  1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
  2) ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทองมีขวัญก าลงัใจ และมจีิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซือ่สัตย์สุจริต  
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 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกยีรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง  

 2. หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลต าบล    
ตาดทอง ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง อย่างสม่ าเสมอ เทศบาล
ต าบลตาดทอง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลตาดทอง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
ตาดทอง 
  2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลตาดทอง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลตาด
ทอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
  2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
  3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ เทศบาล
ต าบลตาดทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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   1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 เสริมสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลตาดทอง  
 2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสรมิการด าเนินงานและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ  

 เทศบาลต าบลตาดทอง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลตาดทอง ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
  3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เดก็และเยาวชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 70 คน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  3) ด าเนินการตามโครงการ 
  4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
  5) รายงานผลการด าเนินการ  
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลตาดทอง ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน 
  2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
  ผลลัพธ์ 
  1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
  2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
  3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

 2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หาก
ตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นน้ีเกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสั งคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตข้ึน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและ
พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริต  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
  4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 70 คน 
 5. วิธีด าเนินงาน 
  1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
  3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
  4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลตาดทอง ก าหนด 
  5) ท าพิธีมอบรางวัล  
  6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต จ านวน 10 ชุด 
  ผลลัพธ์ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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  1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตน
นับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ
ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน 
  เทศบาลต าบลตาดทอง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
  2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
  3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  4) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียน ช้ันอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลตาดทอง จ านวน 98 คน 
 5. วิธีการด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตร
ต้านทุจริตในโรงเรียน 
  2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและ
พัสดุของสถานศึกษา 
  4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
  5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
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 6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
         นักเรียนช้ันอนุบาล ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
  ผลลัพธ์ 
          1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนินชีวิต 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพรข่้อมูลขา่วสารแก่
ประชาชน 
 2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลตาดทอง  จึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
  2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
  3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลตาดทอง  
 4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตาดทอง  
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานปรับปรงุและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลตาดทอง 
  4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาดทองรวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
  5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลตาดทอง เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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  6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่ จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
   - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 

   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
   - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
  7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center  
  8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

  1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
  2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตาดทอง ให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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   2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลตาดทองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบลตาดทองจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลตาดทองเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) เพื่อปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลตาดทอง 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
  2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้
ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
  3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
  4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
  5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
  6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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  7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
   7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
   7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
   7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด     
   7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



-44- 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล      
ตาดทองจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตาดทองได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลตาดทองเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
  2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

 3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

 4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก         
ธรรมาภิบาล  
 4. กลุ่มเป้าหมาย ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2) ประชุมคณะท างานฯ  
       2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
เทศบาลต าบลตาดทองต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 
ประเด็น ดังนี้ 
   2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
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 2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E – Service  

 2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

 2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

       2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
  3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลตาดทองให้ผู้บริหารทราบ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้

     - ข้อมูลพื้นฐาน 
     - การบริหารงาน 
     - การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - การส่งเสริมความโปร่งใส 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

  3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

 4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
  2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
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   2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลตาดทอง ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถ่ิน และคาดหวังว่าเทศบาลต าบลตาดทองจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เทศบาล
ต าบลตาดทองด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลตาดทองแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลตาดทองสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

 3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลตาดทอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลตาดทองสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง พนักงานเทศบาลต าบล 
ตาดทองและพนักงานจ้าง  
  2) ประชาชน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
  2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
  4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพฒันาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตฯ 
  5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่
ก าหนด 
  6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต  
  7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตฯ  
  8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
  9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
  10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ 
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 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพื่อพฒันาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส  
  3) มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล
ตาดทอง พ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลตาดทองมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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  2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
 2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

 เทศบาลต าบลตาดทองเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาล

ต าบลตาดทองมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
 4. กลุม่เป้าหมาย 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลตาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพือ่ร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
  2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift 
Policy 
  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
  4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ      
โดยทั่วกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 

 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ผู้บริหารท้เทศบาลต าบลตาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง และบุคลากรของ
เทศบาลต าบลตาดทองด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/
แบบส ารวจ) 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลตาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง และบุคลากรขององค์กร
เทศบาลต าบลตาดทอง ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
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 1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
เทศบาลต าบลตาดทอง จัดท าหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ของเทศบาล
ต าบลตาดทองต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่มีการเรียกรอ้งผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผูท้ี่มาประกอบ
กิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

  เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของเทศบาลต าบลตาดทอง
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เช่ือมั่นในองค์กร 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
  3) ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
  4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
  5) ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
  7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
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 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 1) มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิารสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลตาดทอง” เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 4. กลุม่เป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
   1) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
   2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
   2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในเทศบาล
ต าบลตาดทองให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
  3) เผยแพร่ผลการวิเคราะหแ์ละมาตรการเพือ่ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
  4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ   
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลตาดทอง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลตาดทองให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มคุีณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม  ตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3) เพื่อเป็นการปูองกันการทจุริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
  4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 4. กลุม่เป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปรง่ใส มีคุณธรรม ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 
  2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
  3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
  5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
   - มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
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   - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
   - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ใน
การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
   - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้
เป็นพนักงาน 
   - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
   ฯลฯ 
  6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  7) ด าเนินการตามมาตรการ 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
  ผลลัพธ์ 
  - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบรหิารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตาดทองลดลง 
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 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลตาดทองได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 4. กลุม่เป้าหมาย พนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
ตาดทอง โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองโดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและ และพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
ตาดทอง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลตาดทอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
  5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองเสนอมา  
 6. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบ     
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต   
  บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
  ผลลัพธ์   
  ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลตาดทองได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปน็เรือ่งล าดับต้นๆ ของเรื่องการบรหิารงานบุคคล รวมทั้งให้ความส าคัญกบัผลของการปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลต าบลตาดทองมีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง มีการประเมินบุคคล โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในต าแหน่งที่
ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลที่ กจ.กท. ก าหนด 

  เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท ามาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลตาดทองให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาลต าบลตาดทองมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  2) เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 4. กลุม่เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบทั่วกัน 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
ตาดทอง  
  4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นข้ันเงนิเดือนของพนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง  
  5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
ตาดทอง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลตาดทอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
  7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลตาดทองพิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลต าบลตาดทองเสนอมา  
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 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลตาดทองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรือ่งร้องเรียนทุจรติลดลง 
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 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 
 2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ
ที่เทศบาลต าบลตาดทองจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล
ตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลตาดทองมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลตาดทองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
  3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
  3) จัดต้ังคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
  4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบ    กองคลัง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
  2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
  ผลลัพธ์  ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี” 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
เทศบาลต าบลตาดทองจงึได้ด าเนินกจิกรรม “วิเคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี” เพื่อปรับปรงุการจัดหาพัสดใุห้
มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) รายงานผลการวิเคราะหก์ารจัดซือ้จัดจา้งแก่ผูบ้รหิาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
  5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 
  2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

 ผลลัพธ์ 
  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลตาดทองให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลตาดทอง” 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลตาดทอง   
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลตาดทองและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
  6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ์  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
เทศบาลต าบลตาดทอง จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภาพ” 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินง าน และเกิด
ประสิทธิภาพ 
  2) เพื่อปูองกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
   - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
   - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่  
   - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนินหรือไม่ 
   - ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้ันตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด 
  5) ด าเนินการตามมาตรการ 
  6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง  
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลตาดทอง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบลตาดทองจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
  2) เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) บุคลากรของหน่วยงาน 
  2) ประชาชน 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการกฎหมาย โดยก าหนดข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
  2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังข้ันตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
  4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
  5) รายงานผลการด าเนินงาน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบ   ทุกส่วนราชการ 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของ
ประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบล
ตาดทอง  
  3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง  

 5. วิธีด าเนินการ 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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 4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  25,000 บาท/ป ี      
 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต  
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. หลักการและเหตุผล 

  ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลตาดทอง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ที่เทศบาลต าบลตาดทอง จะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้
อ านาจอื่นๆ ของเทศบาลต าบลตาดทองต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบ
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนใน
พื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ 

  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก       
ธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
  4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เช่ือมั่นในองค์กร  
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีข้ึน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
  2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพื่อ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมเีครือ่งมอืการปฏิบัติงานที่มคีวามเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
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  3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  4) จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัด
ให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  5) จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับ
ผู้พิการ 
  6) มีการน าระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
  7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสทิธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน
การแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส่วนราชการ 
  9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทองนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่
เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น 
และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ
ผู้มารับบริการ 
  2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
  3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  4) เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
  2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
  3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามล าดับคิว 
  5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
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 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส่วนราชการ 
  9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ :  โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกบั
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญในการ
สร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มา
ประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

  เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
เทศบาลต าบลตาดทอง จึงได้จัดท าโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ             
หลักธรรมาภิบาล 

 2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
 3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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  3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   1) ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
   5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบรกิารประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
  5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ 
  6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  และ
เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

 2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

 2. หลักการและเหตุผล  

  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-
Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบรหิารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ 
นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ 
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความ
โปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่ง เทศบาลต าบลตาดทอง ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความโปร่งใส 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตนเองอีก 

 2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
 3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Service) 
  2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ เทศบาลต าบลตาดทองผ่านทางเว็บไซต์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
   - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ 
   - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ 
   - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
   - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทาง
การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาเทศบาลต าบลตาดทอง 
  4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
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  5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Service) 
  6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
  7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  8) รายงานผลการด าเนินการ   
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณท่ีด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ       
 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อมาตรการ :  มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ 
  เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท ามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร  
  2) ก าหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลัง
ด าเนินการ เช่น 
   - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก 
   - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
   เป็นต้น  
  3) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  5) ปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่ก าหนด 
  6) ด าเนินการตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
 2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
 ผลลัพธ์ 

  จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงานลดลง 
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  2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพื่อให้เทศบาลต าบลตาดทองบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลตาดทอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลต าบลตาดทอง 

 5. วิธีด าเนินการ 
   1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารปูแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกัน
การทจุริต,วิเคราะหป์ระเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการ
ท าแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
  4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตฯ  
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกนัการทจุริตฯ 
  7) รายงานผลการด าเนินการแกผู่้บริหารและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสของเทศบาลต าบล    
ตาดทอง พ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลตาดทองมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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   2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต        
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 2. หลักการและเหตุผล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมสี่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสรา้งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
   - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่ 
   - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
   เป็นต้น 
  โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
   - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
   - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
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   - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
  4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
และอนุมัติ 
  5) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
  6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง” 

 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

  เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลตาดทองกับปลัดเทศบาลต าบลตาดทอง และ
หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มกีารลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
  2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

  1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
  1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

   1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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  3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รบัผดิชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
  5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  7) รายงานผลการด าเนินงาน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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  2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด  
ระยะเวลา เอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า  “คู่มือส าหรับประชาชน เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

 2) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

 3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
 4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นค าขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
  4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจดัท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าข้ึน
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายข้ันตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด 
กับใคร 

 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เปูาหมายขององค์กร 
 4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือป ฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ของ
เทศบาลต าบลตาดทอง ต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มา
ประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้ บริการ
ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรบัทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
  3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
   - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   - ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
   - จัดท าปูายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
   - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติก าร
ให้บริการประชาชน      
   - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 



-83- 
  6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านัก/กองทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลตาดทอง  
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
  2) มีการเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
งานให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
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 2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลตาดทอง มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และ
ฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้รกิาร ท าให้การบริการเกดิความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 
 
 
 
 



-85- 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตร ีนายกเทศมนตรมีอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นต้น 
  2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรือ่งร้องเรียนทจุริต ลดลง 
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 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทอง มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝาุยผูบ้รหิาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเปน็ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ด าเนินการช้ีแจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

  2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานเทศบาลต าบลตาดทอง ในการ
อนุมัติ อนุญาต  
  3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
  4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
  5) กรณีการลงนามอนุมตัิ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
  6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถ่ินมอบอ านาจให้ผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
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  7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตาดทอง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรือ่งร้องเรียนทจุริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ  ความ
คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตาดทองด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม
ข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลตาดทอง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
  2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้า
ร่วมประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน 
  3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  4) ติดตามประเมินผลการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  20000 
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 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน   
  ผลลัพธ์  
  1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
  3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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 1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลตาดทองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล      
ตาดทองจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลต าบลตาดทอง      
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลตาดทองและร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
ตน 
  2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
  4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
          1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
  1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเปน็คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
       - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
       - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
  1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
  1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 
  1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 
  1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

 2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน
เวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน  
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 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2566 – 2570   
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาทต่อปี 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ
มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
  2) เทศบาลต าบลตาดทองมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
  ผลลัพธ์ 
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลต าบลตาด
ทอง เพิ่มข้ึน 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้เทศบาลต าบลตาดทอง ต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล 
ตาดทอง จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลตาดทองให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  
  3) เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 4.กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
  2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2  คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภา    2  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตาดทองปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทอง 

3) จัดท าแบบประเมนิผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลตาดทองส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลตาดทองมอบหมาย 
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  5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
  9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลตาดทอง 
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  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสขุอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรยีนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบล
ตาดทอง ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรงุ
ข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตาดทองให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล    
ตาดทอง 
   - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
   - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
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   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
   3.2) การจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
   - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
   - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
   - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
  4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
       5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล      
ตาดทอง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
  7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 6. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 
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 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
  4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลตาดทอง 
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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   3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ

ทุจริต 

 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมชมุชนเฝ้าระวังการทุจรติ 
 2. หลักการและเหตุผล 
  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มกัเกดิจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุง่แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
 4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
  3) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
  4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
  5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในข้ันตอนต่างๆ ของ
กระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
  ผลลัพธ์  การทุจริตในเทศบาลต าบลตาดทองลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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  3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบล    
ตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่ วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน และเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน 
  2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต  
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
  2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต  

 3) ส่งเสริมให้ประชาชนช้ีเบาะแสเมื่อพบเหน็การกระท าการทุจรติ ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและเฝูาระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ  
   5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
   6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
   7) รายงานผลการด าเนินการ       
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง ปูองกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
จ านวน 30 คน  
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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  3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 2. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะปูองกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

  การจะแก้ไขปัญหาการทจุรติได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบรูณาการทุกภาคส่วนให้มสี่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลตาดทอง 
จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็งต่อไป  

  3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านทุจริต 
  2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง  

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต เทศบาลต าบล     
ตาดทอง 

 5. วิธีด าเนินงาน 
  1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง 
  2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง 
  3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
  4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 เกิดเครอืข่ายและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทจุริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 ผลลัพธ์ 
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทจุริต 
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มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจรติ 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

 2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผูใ้ห้ค าปรกึษากับฝุายบริหารในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลตาดทองเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 3. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
   3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและปูองกนัการทจุริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีการด าเนินการ 
  1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลตาดทองให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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  4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และปูองกันการทุจริต รวมทั้ง
เพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผลลัพธ์ 
  1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2. หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่ วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลหรอืไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

  เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลตาดทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

 2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
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  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
   (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน : ปค.4) 
   (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน 
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
   (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
  4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกัน
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ผลลัพธ์ 
  1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 

 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 
  3) การทุจริตเทศบาลต าบลตาดทองลดลงร้อยละ 5 
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 4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลด
จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูา หมาย 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  เทศบาลต าบลตาดทองเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลตาดทองจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทองเพื่อ
เป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 
 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 2) เพื่อปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลตาดทอง 

 4. กลุม่เป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลตาดทองทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผูม้ีอ านาจ 
  2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัตหิน้าที่/การด าเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต 
  4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
  5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตกุารณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทางอื่นๆ  
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  6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนนิการในการบรหิารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใหป้ฏิบัติตามมาตรการการบรหิารความเสี่ยงการทจุริต
อย่างเครง่ครัด 
  7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุรติ 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทจุริต จ านวน 1 ชุด 
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
  3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบั
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบรหิารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลตาดทองลดลง 
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   4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า 

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ  
  4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
  5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 



-108- 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลตาดทอง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองบริหารราชการของเทศบาลต าบลตาดทองมีความ
โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลตาดทองมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองให้มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

  การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจใน
การบริหารปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มทีใ่นการด าเนินงาน มีงบประมาณเปน็ของตนเอง แต่ถึงแม้
จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลตาดทองให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลตาดทองมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 

  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองเพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลตาดทอง 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
  2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
  3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 
 6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา เทศบาลต าบล   
ตาดทอง และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 2) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองมคีวามรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

 ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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  4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลตาดทอง 

 1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
เทศบาลต าบลตาดทอง 
 2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรร์ัปชันและมกัจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสือ่และรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
ยิง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

  เทศบาลต าบลตาดทองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
  6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
   (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
   (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
   (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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  4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ส าหรับผู้ร้องเรียน 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เทศบาลต าบลตาดทอง 

 2. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา        
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรร์ัปชันและมกัจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสือ่และรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน   
อยา่งยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

  เทศบาลต าบลตาดทองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้         
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับ
บุคลากรและประชาชน 
  2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลตาดทอง 
 5. วิธีด าเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน
หน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบ)และจดั
ให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


