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๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลตําบลพิมายมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน ๗ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

 การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒)สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕)สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

 จากภาคสวนตางๆ 
๗)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน้ี 
๑)โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

๒)ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบัน มีรูปแบบท่ี ซับซอนขึ้ น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 

๔) การผูกขาด… 
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๔)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวา ท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

๗)มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ี มีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชี วิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. หลักการ… 
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๒. หลักการและเหตุผล  
  

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู เสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชนัมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕–๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน 
จากป ๒๕๕๘  ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
ปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจรติแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอย
ถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสราง
สังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือ
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณา
การความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตน
ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน... 
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓เริ่มจากป พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ๕๐ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนา ท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
หลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เทศบาลตําบลพิมายจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด านการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 

 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
 ทองถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
 ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายรวมถึงประชาชนในตําบล 
 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมายเปนไปตามหลักบริหารกิจการ 
 บานเมืองท่ีดี(Good Governance)  

๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
 ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลพิมาย 

๕) เพ่ือ พัฒนา ระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา ยในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ราชกา ร           
 ของเทศบาลตําบลพิมาย 

 
๔. เปาหมาย… 

 



๕ 
 

 
๔. เปาหมาย 
 ๑)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายรวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒)   เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขาราชการ 
 ๓)   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๔)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลพิมายท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 ๕)เทศบาลตําบลพิมาย   มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายรวมถึงประชาชน
ในเทศบาลตําบลพิมาย  มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒)  เทศบาลตําบลพิมายสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี(Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓)  ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 ๔)   สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลพิมายท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕)  เทศบาลตําบลพิมายมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

สวนท่ี ๒ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต๔ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

๑ .๑  กา รส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝายสภาท อง ถ่ิ น
และฝ ายประ จํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

(๑) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(๒)โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง 
(3) โครงการพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง ทต.พิมาย 
(4)โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตําบล            
พิมายใหมีประสิทธิภาพ 
(6) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลพิมาย 
(7) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับ Conflict 
of Interest” 

๐ 
 
๐ 
 

50,000 
 
 
 
 

200,000 
 

 
0 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

๐ 
 
๐ 
 

50,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๐ 
 
๐ 
 

50,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๐ 
 
๐ 
 

50,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ  ๑.๑ 

จํานวน   4  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           1  มาตรการ 

250,000 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐  

 ๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

(๑) โครงการพิมายเมือง
สะอาด 
(2)โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจและความเต็มใจใน
การชําระภาษี 
(3)โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ 

100,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 

 



๗ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
(4)โครงการผักขางบาน 
อาหารขางร้ัว ครอบครัว
พอเพียง หลีกเล่ียง
สารเคมี 
(5) โครงการเสริมสราง
วินัยชุมชน 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

 รวม ภารกิจตาม 
มิติ ๑.๒ 

จํานวน 5 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000  

 ๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 
(๒) โครงการพานองทอง
ธรรมมะ 
(3)โครงการพัฒนาทักษะ
ดานวิชาการใหกับเด็ก
และเยาวชน 

100,๐๐๐ 
 
 
0 
 

100,000 
 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
0 
 

100,000 
 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
0 
 

100,000 
 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
0 
 

100,000 
 
 
 
 

 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิติ ๑.๓ 

จํานวน 3 โครงการ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐  

  
รวม มิติ ท่ี ๑ 

1  มาตรการ  
1  กิจกรรม 

12  โครงการ  

620,๐๐๐ 620,๐๐๐ 620,๐๐๐ 620,๐๐๐  

มิติ 
 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๐ ๐ ๐ ๐  

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๒.๑ 

จํานวน ๑ กิจกรรม 
 

๐ ๐ ๐ ๐  



๘ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๒.๒ มาตรการ

สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒.๒.๑ สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม 
(๑) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(๒) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวนราชการ 
(๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เล่ือนข้ันเงินเดือน” 
๒.๒.๒สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงนิ
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครัด 
(๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม         
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป” 
(๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
(๔) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง 
๒.๒.๓.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
(๒) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ผลตอการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลพิมาย 
(๓) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 
(๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 
 
๐ 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
 
๐ 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
 
๐ 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
 
๐ 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๒.๒ 

จํานวน  3 มาตรการ 
          6 กิจกรรม 
          2 โครงการ 

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

  
๒.๓ มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ 
ใชอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

 
๒.๓.๑ จัดทําแผนภูมิ 
ข้ันตอน ระยะเวลา 
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ท่ี
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(๒) โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการส่ัง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมี
อํานาจในองคกรปกครอง

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สวนทองถ่ิน 
(๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ัง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(๒) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี 
(๓) มาตรการการออก
คําส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ ๒.๓ 

 

จํานวน  3 มาตรการ 
         1 กิจกรรม 
         1 โครงการ 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ  
 
 

2.4.1 ยกยองเชิดชู         
เกียติหนวยงาน/บุคคลท่ี
มีความซ่ือสัตย สุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
(1) โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดน 
๒.๔.๒. ยกยองเชิดชู
เกียรติท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๓. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ท่ีดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๒.๔ 

 

จํานวน 3 กิจกรรม 
         1 โครงการ 

๐ ๐ ๐ ๐  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



๑๑ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.๕มาตรการ
จัดการในกรณี 
ไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

๒.๕.๑.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
(๑) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(๒) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลพิมาย” 
๒.๕.๒. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑)กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลพิมาย 
(๒) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(๓) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน”   
๒.๕.๓. ดําเนินการใหมีเจา
ท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเร่ืองรองเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
๐ 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
๐ 
 
 
0 
 
 
 



๑๒ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 
(๑) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลพิมายวาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ” 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๒.๕ 

จํานวน  ๔  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

๐ ๐ ๐ ๐  

  
รวม มิติท่ี ๒ 

          10 มาตรการ  
          12 กิจกรรม 
            4  โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,00  

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

๓.๑.๑.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
(๑) คาบริการพ้ืนท่ีเว็ป
ไซตรายปและคาธรรม 
เนียมข่ือโมเมนเนมรายป 
เว็ปไซตของเทศบาล 
ตําบลพิมาย 
 (๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลพิมาย” 
(๓) โครงการใหความรู 
ใหความรูแกพนักงาน
เทศบาล  และประชาชน
ท่ัวไป เร่ือง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 

6,๐๐๐ 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 

6,๐๐๐ 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 

6,๐๐๐ 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒๕๔๐” 
๓.๑.๒.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
(๑) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
๓.๑.๓. มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
(๑) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
องคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๓.๑ 

จํานวน  3  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

26,000 260,000 260,000 260,000  

 ๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 
 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระ 
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถ่ิน 
 (1) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราว
รองทุกขของเทศบาล
ตําบลพิมาย 
๓.๒.๒.มีชองทางให
ประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก 
(๑)โครงการเทศบาล           
พบประชาชน 
๓.๒.๓. มีรายงานหรือแจง
เปนลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับ
เร่ืองระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(๑) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๓.๒ 

จํานวน  ๒  กิจกรรม 
          1  โครงการ 
 
 

100,000 100,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  

 ๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๓.๓.๑.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
(๑) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพิมาย 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(๒) โครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 
(๓) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินโดย
กระบวนการมีสวนรวม 
๓.๓.๒. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ 
(๑) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
๓.๓.๓.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 4 ป 

75,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

75,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

75,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

75,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๓.๓ 

จํานวน  ๒  มาตรการ 
           1  กิจกรรม 

1   โครงการ 

175,000 175,000 175,000 175,000  

  

รวม มิติท่ี ๓ 
     2  มาตรการ  
    6   กิจกรรม 

           5   โครงการ 
 

301,000 301,000 301,000 301,000  

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
(๑) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป  
(๒) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔.๑.๒.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๔.๑ 

จํานวน  ๑  กิจกรรม 
           ๒  โครงการ 

๐ ๐ ๐ ๐  

  
๔.๒ การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 

 
๔.๒.๑.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงต้ัง โอน 
ยาย ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
(๑) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง 
การโอน ยาย 
๔.๒.๒.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(๑) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 



๑๗ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลพิมาย 
๔.๒.๓.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๔.๒ 

 
 

จํานวน ๑ มาตรการ 
          ๒ กิจกรรม 

๐ ๐ ๐ ๐  

 ๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

๔.๓.๑.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีความรู 
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวของไดกําหนดไว 
 (๑) โครงการอบรมและ 
ดูงานคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.๓.๒.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย

 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ระเบียบท่ีเก่ียวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด 
(๑) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
๐ 

 
 
 
๐ 

 
 
 
๐ 

 
 
 
๐ 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๔.๓ 

 

จํานวน 1 โครงการ 
          1 กิจกรรม 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 

 ๔.๔เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจริต 

๔.๔.๑.สงเสริมใหมกีาร
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(๑) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
(๒) มาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต 
๔.๔.๒.บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
(๑) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ ๔.๔ 

จํานวน ๒ มาตรการ 
         ๑  กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000  

  
รวมมิติท่ี ๔ 

๓ มาตรการ  
5   กิจกรรม 
3  โครงการ 

210,000 210,000 210,000 210,000  

 
รวมท้ัง ๔ มิติ 

16  มาตรการ 
24  กิจกรรม 
24  โครงการ 

1,151,๐๐๐ 1,151,๐๐๐ 1,151,๐๐๐ 1,151,๐๐๐  

 
 

 



๑๙ 
 

สวนท่ี ๓ 
 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง
ท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น 
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแลว แตอยางไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและกา ร
ตร วจ สอบได  (Accountability) หลั ก ความ มีปร ะสิท ธิภ า พ (Efficiency) และห ลักกา ร มีส วน ร วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมายเทศบาลตําบลพิมาย จึงจัดทํา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 



๒๐ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญ กับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 



๒๑ 
 

โครงการท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงาน
ดวยความสําเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผูรวมงาน อ่ืนมาอานแลวมีกรณี ศึกษาจากปญหาท่ีเกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในองคกร 
 เทศบาลตําบลพิมาย เห็นความสําคัญของการบันทึกประจํา วันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจํา วัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสราง
ระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
 ๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

๔. เปาหมาย 
 พนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. ระยะเวลา 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 ๖.๒ รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

๗. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 



๒๒ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 ๑๐.๓ พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม
 กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง เทศบาลตําบลพิมาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ี รัฐบาลไดใหความสําคัญ เรื่อ งคุณธรรมและจริ ยธรรมของรั ฐบาล และกํ าหนด
แนวนโยบายไวหลายแหลงไดแก 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้นในหมวดท่ี ๕ ลาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายท่ี ๘ การบริหารจัดการท่ีดีระบุไววา 
๘.๑.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปล่ียนแปลงในระบบราชการ
รวมท้ังจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพ่ือให
เกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาผลงาน  และ ๘.๑๕ เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมให แก
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมท้ังปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหภาค
ราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจแกประชาชน 
 คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว๕ยุทธศาสตรและยุทธศาสตร ท่ี๔การสงเสริมคุณธรรมใน
องคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตามโดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตามกลุมเปาหมายดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย
และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไดแก  

ขอ ๒ การซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
ขอ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
ขอ ๑๑ มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ ๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 



๒๔ 
 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน๒๕๔๕ 
 ขอ ๒๙๔ ใหผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลตําบลพิมาย ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลพิมาย  
ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนศรัทธา เชื่อถือ
ไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํา
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปน
รูปธรรมซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีสํา คัญคือการใหความรู  สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๓. วัตถุประสงค 
๒.๑เพ่ือใหผู เขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ

บาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส 

๒.๒ เพ่ือใหผู เขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซ้ือจัดจาง 

๒.๓ เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจรติคอรัปชั่นใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง 

๒.๔ เพ่ือสงเสริมใหผู เขาอบรม นําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. เปาหมาย 
ประกอบดวย  

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
2. พนักงานเทศบาล  
3. พนักงานจาง   

 

๕. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

๖. ระยะเวลาการฝกอบรม 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี  สํานักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลพิมาย 

 



๒๕ 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๘.๑ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู  ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ

บาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส 

๘.๒ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

ในการจัดซ้ือจัดจาง 
๘.๓ ผู เขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ

ประชาชน  
๘.๔ ผู เขารับการอบรม สามารถนําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

10 การประเมินผล 
เทศบาลตําบลพิมายจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 
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โครงการท่ี 2 
1.ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตําบลพิมายใหมีประสิทธิภาพ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะเหตุการณปจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วท้ังในดานการเมือง                   
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีตาง ๆ ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบริการ
สาธารณะ และอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนั้น จึงจําเปนท่ีพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา   และพนักงานจาง   จะตองมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีใจเปดกวางพรอมท่ีจะเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ สามารถแกไขปญหาและสนองนโยบายของรัฐบาลและความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีนโยบายในการแกไขปญหาในการจัดระเบียบ
ของทองถิ่น  การสงเสริมการบริหารจัดการในดานการทองเท่ียว  ประกอบกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่นของ
พนักงานเทศบาลไดมีการปรับจากระดับซีเขา สูระบบแทงและการเตรียมความพรอมเขา สูอาเซียน  คณะ
ผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวามีองคกรปกครองทองถิ่นหลายแหงท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
ดังกลาว จึงไดใหนโยบายในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยผนวกองคความรูในดานการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน  พรอมกับแนวคิดในการใหบริการท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบกฎหมายและแบบแผนใน
การปฏิบัติใหม   

 ดวยเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลพิมาย   จึงจําเปนจะตองเตรียมความพรอมดานบุคลากร              
โดยจัดอบรมบุคลากรใหมีความรู เขาใจแนวคิดและพัฒนาพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลและการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน  ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีจิตสํานึก
พรอมท่ีจะปฏิบัติหนา ท่ีดวยความรับผิดชอบอยางมีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาเทศบาลใหสอดคลองกับศักยภาพ 
ขอเท็จจริง และสภาพการณในปจจุบัน  การอบรมจะชวยหลอหลอมทุกคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความ
รักความเขาใจ และทํางานรวมกันไดอยางดี เสริมสรางหนวยงานใหเขมแข็ง พัฒนาภาพลักษณของเทศบาล 
เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรพรอมจะเปนผูใหบริการอยางมีคุณภาพ   รวมท้ังการศึกษาดูงาน
จากของจริงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีประสบการณในดานการทองเท่ียว การจัดระเบียบทองถิ่น และ
การเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนจะชวยใหนํามาสูการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 

3.วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู   พัฒนาทักษะ  และประสบการณในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
  3.2  เพ่ือปรับ เป ล่ี ยน ทัศนคติและพฤ ติกร รมในการปฏิ บั ติของพนั ก งา น เทศบา ล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการบริหารงานของ
เทศบาล 
  3.3 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มีความรักความสามัคคีและมีความเขาใจอันดีระหวางผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา 
  3.4เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนใหกับพนักงานเทศบาล 
  3.5 เพ่ือเปนการสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ระบบใหม  (ระบบ
แทง) 
 



๒๗ 
 

4. เปาหมายผูเขารับการอบรม 
  ดําเนิ น กา รอบรมให ความรูแ กพนั กงา น เทศบา ล ลู กจ างปร ะจํา  และพนั กงา นจา ง                
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดและนําคณะผูเขารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบริหารงานบุคคลแนวใหม  
การจัดการทองเท่ียว การจัดระเบียบทองถิ่น และการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน ประกอบดวย 
  4.1 พนักงานเทศบาล    ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน  77  คน 
  4.2 วิทยากร  ผูสังเกตการณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน  20  คน 
 

5.วิธีดําเนินงาน 
  5.1   สํารวจความตองการในการฝกอบรม 
  5.2   จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเทศบาลตําบลพิมายเพ่ือขออนุมัติแผนงาน/โครงการฯ 
  5.3สํารวจเสนทางและสถานท่ีศึกษาดูงาน 
  5.4จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการฯ 
  5.5   ติดตอประสานงานสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีพัก   และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  5.6   จัดอบรมตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน   
  5.7   ประเมินผลการฝกอบรม  
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย /ทัศนศึกษาดูงาน 

 

7. ระยะเวลาการฝกอบรม 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลพิมาย 
 

9. สถานท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลพิมาย 
 

10.งบประมาณ 
  ใชงบประมาณเทศบาลตําบลพิมาย 200,000  บาท 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับความรูมีความเขาใจ สามารถ
นําความรูประสบการณจากการอบรมและทัศนศึกษาดูงานไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  11.2.  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีตอการ
ใหบริการและแกไขปญหาใหแกประชาชน และทองถิ่น 
 11.3  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เกิดความรัก  ความสามัคคี   มีความเขาใจอันดีระหวางพนักงานเทศบาลดวยกัน 
  11.4  พนักงานเทศบาลมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 
  11.5  พนักงานเทศบาลมีความรู   ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลระบบใหม 
(ระบบแทง) 



๒๘ 
 

 

12. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 

  12.2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๑.๑.๓สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู  และมีการ
ใชอิทธิพลตามอําน าจหน า ท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือ ให เกิดประโยชน สวนตัว โดยก อใหเกิ ดผลเสียต อ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย งกันระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชน สวนรวม ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน 
แกบุคลากรในเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลโนนเมือง เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนา ท่ีของเทศบาลตําบลพิมายมีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 



๓๐ 
 

๔. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรู เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

โครงการท่ี ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 

๒. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนา ท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนา ท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ี
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปน
ปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น  เทศบาลตําบลพิมายจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงาน
เจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 



๓๒ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 ๒. ออกแบบกิจกรรม 
 ๓. จัดเตรียมเอกสาร 
 ๔. ดําเนินการจัดประชุม 
 ๕. สรุปรายงานการประชุม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
๑.๒.๒.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพิมายเมืองสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาองคกร ชุมชน ทองถิ่น ใหมีความเจริญกาวหนานั้นมีบริบทตางๆในการพัฒนา
หลายดาน ไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
บุคลากรในองคกร และประชาชนในทองถิ่น ใหมีความเปนอยู ท่ีผาสุก สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นั่นก็เปน
บริบทของการพัฒนาท่ีเปนแนวทางหลัก แตการพัฒนาในบริบทดานตางๆท่ีกลาวมาขางตนจะบรรลุถึง
ความหมายของการพัฒนาอยางสมบูรณแบบมิได หากขาดการเสริมสรางบริบทดานความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยขององคกร ชุมชน และทองถิ่น ใหมีความสําคัญเทาเทียมกับการพัฒนาบริบทดานโครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคูกันไป 
           อีกท้ังนโยบายบริหารบานเมืองของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาใหเปนเมืองท่ีนาอยู  มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือพัฒนาใหจังหวัด
นครราชสีมาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของภาคอีสานตอนใตมุงสูภูมิภาคอินโดจีน โดยเนนการมีสวนรวมจาก
ประชาชนทุกภาคสวน ดวยการอนุมัติใหจัดทําโครงการ โคราชเมืองสะอาดอยางยั่งยืน( Korat Green and 
Clean City) โดยมีการรณรงคดานความสะอาดในสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ และสถานบริการ
สาธารณะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 
           เทศบาลตําบลพิมาย ไดเลง็เห็นความสําคัญ และตระหนักถึงความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยในองคกร ชุมชน และทองถิ่น และเปนสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดนครราชสีมา ใหบรรลุผลตามเจตนารมณของ โคราชเมืองสะอาดอยางยั่งยืน( Korat Green and 
Clean City)จึงไดจัดทําโครงการพิมายเมืองสะอาดขึ้นใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพ่ือขั บเคล่ื อน โครงกา รโคราช เมืองสะอาดอยา งยั่งยืน ของจังหวัดนครราช สีมา             
สูประชาชนในชุมชนทองถิ่น ใหทราบและรวมมืออยางเปนรูปธรรม 
 3.๒ เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากร ประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของความสะอาด ความ
เปนระเบียบเรียบรอยขององคกร และชุมชน 
 3.๓ เพ่ือใหองคกร ชุมชน ทองถิ่น เปนองคกร ชุมชน ทองถิ่นท่ีสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
และนาทํางาน นาอยู นาดู นาชม เปนท่ีกลาวขานของผูท่ีไดพบเห็น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดกิจกรรมรณรงคอยางนอยปละ 3  ครั้ง 

 4.2 สถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ ภายในทองถิ่นหมูบาน ชุมชนในทองถิ่นถนนสายหลัก 
สายรองในทองถิ่นมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด นาอยู นาอาศัย 

 
 



๓๔ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 5.1 ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ รณรงค ประชาสัมพันธ โครงการพิมายเมืองสะอาดใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และ

ประชาชนไดตระหนักและใหความสําคัญเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และใหความรูเรื่องการ
จัดการขยะ ของเสีย ทําลายแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรคตางๆ ภายในองครและชุมชน ใหทราบอยาง
ท่ัวถึง 
  6.๒ แตงต้ังคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ โครงการ 
  6.๓ กิ จกรรมทํา ควา มสะอาด กํา จัดขยะมูลฝอยอา คารสถานท่ี  ห มูบ าน  ชุมชน  ท่ี
สาธารณประโยชนรวมกันระหวาง ขาราชการ พนักงาน เจาหนา ท่ี สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน และ
ประชาชนภายในชุมชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)   

8. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย  100,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลพิมาย 

10. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.๑ ประชาชนในชุมชน ทองถิ่นไดมีสวนรวมขับเคลื่อนโครงการโคราชเมืองสะอาดอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา อยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน 
  10.๒ บุคลากร ประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขององคกร และชุมชน 
  10.๓ องคกร ชุมชน ทองถิ่น เปนองคกร ชุมชน ทองถิ่นท่ีสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และ
นาทํางาน นาอยู นาดู นาชม เปนท่ีกลาวขานของผูท่ีไดพบเห็น 
  10.๔ ปริมาณขยะ ของเสีย ท่ีกอใหเกิดมลภาวะในองคกร ชุมชน และทองถิ่น ลดนอยลง 
และสูญไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  10.๕ สัตวพาหะนําโรคตางๆ เชน ยุง หนู แมลงสาบ ฯลฯ และสัตวมีพิษลดนอยลง และสูญ
ไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  10.๖ บุคลากรภายในองคกร สวนราชการ ประชาชนในชุมชน เกิดความรักสมัครสมาน
สามัคคี 
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โครงการท่ี 2 
1.ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางความเขาใจและความเต็มใจในการชําระภาษี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายกระตุนให
ประชาชนมามีสวนรวม เพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางความเขาใจในหลักเกณฑและขั้นตอนใหกับประชาชนทราบ
และสามารถชําระภาษีตามกําหนดระยะเวลา เพ่ือสรางความเขาใจอันดีในเรื่องของการมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การเสียภาษีและคาธรรมเนียมทุกประเภท  และจัดทําปายประชาสัมพันธ ติดต้ังปายประกาศ เอกสารแผนพับ
แนะนําในการชําระภาษีแกประชาชน แนะนําผูนําทองถิ่น พรอมเผยแพรทางเว็บไซดเทศบาล ประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี  ใหประชาชนท่ีอยูในขายเสียภาษีไดทราบอยางท่ัวถึงและถูกตองรวมท้ังประชาสัมพันธเสียบตาม
สายตามชุมชนในเขตเทศบาล สงหนังสือถึงเจาบาน และผูอยูในขายตองชําระภาษี ประชาสัมพันธโดยสง
จดหมายทางไปรษณีย 
 

3.วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือกําหนดเปาหมายการจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้น โดยสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปน
จริง โดยสามารถจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมไดอยางท่ัวถึง ครบถวน ถูกตองเปนธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
และเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
  3.3 เพ่ือเปนการกระตุนประชาชนใหมีการต่ืนตัวในการเสียภาษีมากขึ้น 
  3.4 เพ่ือใหประชาชนเกิดความเขาใจ และมีสวนรวมในการชําระภาษีมากขึ้น 
  3.5 เพ่ือสรางความม่ันใจ และเต็มในชําระภาษี 
 

4. เปาหมาย 
  4.1 จัดทําปายประชาสัมพันธชําระภาษี 
  4.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
  4.3 ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีทุกชุมชน 
  4.4 แจงผูชําระภาษีทางไปรษณีย 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลพิมาย 
 
6. ระยะเวลาในดําเนินการ 
  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
 

7. วิธีดําเนินการ 
  7.1 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  7.1.1 จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการเพ่ืออนุมัติดําเนินการ 
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  7.1.2 จัดทําปายประชาสัมพันธและติดต้ังปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 
  7.1.3 จัดทําแผนพับเอกสารแนะนําในการชําระภาษี เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในขายเสียภาษี
ทราบลวงหนา 
  7.1.4  ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีใหประชาชน ไดรับทราบอยูในขายท่ีตองเสียภาษีใหทราบ
อยางท่ัวถึงและถูกตอง 
  7.1.5 เผยแพรทางเวปไซดของเทศบาล 
  7.1.6 ประชาสัมพันธโดยสงจดหมายไปรษณีย 
 

8. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย  20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  เม่ือดําเนินการจัดทําโครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจและความเต็มใจในการชําระ
ภาษีเรียบรอยแลวจะทําให 
  1.1 เทศบาลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมขึ้นสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ประชาชนและผูในขายตองชําระภาษีมีความต่ืนตัวในการชําระภาษีตามกําหนด 
  10.3 สามารถจัดเก็บภาษีไดท่ัวถึง 
  10.4 เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน 
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โครงการท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ  

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดี เพ่ือพรอมรับตอความเส่ียง บนพ้ืนฐานของความรอบรู ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 
ควบคูไปกับการกระทําท่ีไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความรวมมือปรองดองกัน
ในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก 
นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน และการพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ภายใต
กระแสโลกาภิวตัน 

เทศบาลตําบลพิมาย จึงเห็นความสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ขึ้นมา เพ่ือใหประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนิน
ชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน  โดยไมตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกตางๆ โดยใชปจจัยดานพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตท่ีประชาชน
โดยท่ัวไปใชในการบริโภค  มีการสงเสริมใหใชพ้ืนท่ีวางเปลาในบริเวณบาน รั้วรอบบาน ปลูกพืชประเภท
พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และลมลุกตางๆ ไว บริโภค เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด
ฯลฯ ซ่ึงจะเปนการลดคาใชจายภายในครอบครัว และเปนการสรางกิจกรรมนันทนาการ เปนการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน มีคุณคาสรางความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากย่ิงขึ้น เสริมสราง
วินัยของคนในชุมชน เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอยูในสังคม
ดวยความสุขสบายไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน                

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย มีการใชชี วิตประจําวันตามหลักการของ

ความพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบครอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา เกิดรายได 
   3.2 เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนัก
ถงึถึงความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน 
  3.4 เพ่ือเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง 

4. เปาหมาย  คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน 15 ชุมชน 

5. ระยะเวลา 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพียง   

6.2 ประกวดบานพอเพียงท่ีเขารวมโครงการ 

6.3 คัดเลือกบุคคลตน แบบ ท่ีใชชี วิตปร ะจํา วันตามห ลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทา ง
พระราชดําริ  
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7. งบประมาณ 
ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 2561 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
หองประชุมหินทราย เทศบาลตําบลพิมาย  
 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย มีการใชชีวิตประจํา วันตามหลักการของความ

พอเพียง ความพอดี การใชชี วิตอยางรอบครอบ ไมฟุมเฟอย ใชชี วิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมีอยูให
เกิดประโยชน มีคุณคา เกิดรายได 
  10.2 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึง
ความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน 
  10.4 เพ่ือเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง 
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โครงการท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : ผักขางบาน อาหารขางรั้ว ครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี  

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมา

รับบริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปวย จากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงขึ้น
โรงพยาบาลตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐบาลตองสูญเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก  และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ  เนื่องจากตนเหตุของปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุ มาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี  หรือ ผัก-
ผลไม ท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืช อยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคา และ
พาณิชย  ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้นตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกัน
ปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุ แบบยัง่ยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 การปลูกผักรับประทาน เองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใชผูบริโภคไดรับ
สารอาหารท่ีดีมีประโยชนอยางแทจริง และชวยใหลดคาใชจายในครัวเรือน  เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือสงเสริมสรางแรงจูงใจใหประชาชนปลูกผักอินทรียไวรับประทานเอง 
  3.2  ศึกษาและพัฒนารวมกัน ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตร

แบบพอเพียงโดยปราศจากการใชสารเคมีสังเคราะหใดๆ 
  3.3  ลดรายจายในครัวเรือน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1.1 ระยะสั้น     - ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการปลูกผักอินทรียท่ีถูกตอง 
4.1.2 ระยะกลาง  - ประชาชนมีการปลูกผักอินทรีย เพ่ือการบริโภคทุกครัวเรือน 

  4.3 ระยะยาว    - ประชาชนมีการปลูกผักอินทรีย เพ่ือการบริโภค ทุกครัวเรือน และมี
ผลผลิตท่ีดี จนสามารถดํารงชีพไดโดยไมตองซ้ือผักบริโภค 

  5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
5.1 ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขั้นเตรียมการ 

-มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผู
ประสาน 
-รวบรวมตัวอยางบุคคลท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ 
-แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
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6.1.1  ขั้นปฏิบัติ        
-รวมรวมลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูก และดูแลผัก เพ่ือใหสมาชิกท่ี
รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
-กระตุนการนําเสนอ ของผู เขารวมโครงการ ในการแลกเปลี่ยน และถายทอด
วิทยาการซ่ึงกันและกันจัดใหมีการนําเสนอผลผลิต อยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาตามความเหมาะสม 

6.1.2 ขั้นประเมินผล     
-การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว  
-มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจาก อัตราการปลูกผักอินทรีย เพ่ือ
การบริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 

          -ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
6.1.3 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา    

-มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัด จากการประเมินผล 
และหาแนวทางแกไขรวมกัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลพิมาย 

10. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
10.3 ผลผลิตของประชาชนมีคุณภาพดี และปลอดภัย  
10.4 ครอบครัวสมาชิกไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ประหยัด และสงเสริมการเกษตร 

    แบบพอเพียง 
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โครงการท่ี 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางวินัยชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
“วินัย” หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ สําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา 

ของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม  เปนแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไม

กระทบกระท่ังซ่ึงกันและกันวินัยชวยใหคนในสังคมหางไกลจากความชั่วท้ังหลายการอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถา
ขาดระเบียบวินัย ตางคนตางทําตามอําเภอใจ ความขัดแยงและลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไมมี
ความสงบสุข การงานท่ีทําก็จะเสียผลดอกไมจํานวนมากท่ีวางรวมกัน หากวางอยูระเกะระกะกระจัดกระจาย ก็
จะดอยคาลง  ท้ังยังทําใหรกรุงรังอีกดวยแตเม่ือเรานําดอกไมเหลานี้มารอยรวมเขาดวยกันดวยเสนดาย ดอกไม
เหลานี้ก็จะกลายเปนพวงมาลัยอันงดงาม เหมาะท่ีจะนําไปประดับตกแตงใหเจริญตาเจริญใจ ถาประชาชนแต
ละคน เป นเสมือนดอกไม แตล ะดอกเสนด ายท่ี ใชรอยดอกไม ใหรวมกันยูออยางมีร ะเบี ยบงดงามนั้น ก็
เปรียบเสมือนวินัยวินัยจึงเปนสิ่งท่ีใชควบคุมคน ใหคนเราใชความรูความสามารถไปในทางท่ีถูกท่ีควร คือทําคน
ใหเปนคน“ฉลาดใช”นั่นเอง 

ดังนั้นหากเพียรพยายามสรางระเบียบวินัยในชีวิตของแตละคนได ทายท่ีสุดเม่ือคนในสังคม 
คนในประเทศมีลักษณะชีวิตท่ีมีระเบียบวินัยแลว นอกจากตนเองจะกาวสูความสําเร็จแลว ยังสามารถพัฒนา

สังคมใหมีระเบียบเรียบรอย ตลอดจนประเทศชาติใหทัดเทียมกับอารยประเทศดวย 
เทศบาลตําบลพิมาย จึงเห็นความสําคัญในการเสริมสรางวินัยของคนในชุมชน เพ่ือตระหนัก

ถึงการสรางจิตสํานึกใหมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอยูในสังคมดวยความสุขสบายไมกระทบกระท่ังซ่ึง
กันและกัน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชน มีวินัย เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอม

นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว 
  3.2 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี ในการเสริมสรางวินัยของคนในชุมชน 

4. เปาหมาย  

5.1 คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน 15 ชุมชน 

5. ระยะเวลา 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางวินัยของคนในชุมชน โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล 
ตําบลพิมาย บรรยายใหความรูแกตัวแทนชุมชน  

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลพิมาย  
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9. ผูรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชนสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชน มีวินัย เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอม

นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว 
  10.2 สรางภาพลักษณท่ีดี ในการเสริมสรางวินัยของคนในชุมชน 
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๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 

๑.๓.๑. ในความซ่ือสัตยสุจริต 
 

โครงการท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
สติปญญาท่ีดีแลวยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปน
บุคคลท่ีเรียกวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพระพุทธศาสนา ถือเปน
แหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา 
เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต
และบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใตสถานการณท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดขึ้น โดย
สามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแกเด็ก 
เยาวชน เปนหนาท่ีของทุกองคกร ท่ีจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการ
เสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ีตองการของสังคม และประชาชนท่ัวไปใหสามารถดํารงตนในสังคมได
อยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนท่ีขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไม ท่ีขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตใน
สภาพแวดลอมท่ีขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัดโรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองให
ความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรู ท่ีถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝา
ระวังภัยสังคมตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ท่ีสําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม 
ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภค
ท่ีถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มาก
ขึ้นเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมา
พัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้นเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย ท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข
เทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความใกลชิดกับชุมชน จึงไดดําเนินการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 
3.2  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยน

ใชในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 
๓.3 เพ่ือ เปน การสงเส ริม พัฒนา เด็กและเยาวชน  ใหมีความพรอมและรู เท าทันควา ม

เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
3.4  เพ่ือสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 3.5 ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 
สรางพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 

4. เปาหมาย 
  - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย จาํนวน ๑50 คน 
  - เด็กและเยาวชนไดปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

- เด็กและเยาวชนสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5. ขั้นตอนการดําเนินการ 
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี ติดตอวิทยากร 

  5.2 ประชมุปรึกษาหารือ รวมกันระหวาง ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการ
ในทองถิ่น 
  5.3 แตงต้ังคณะทํางานท่ีประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการใน
ทองถิ่น 
  5.4 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
  5.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย 
  5.6ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  5.7 ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาท่ีพบ แลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมเสริมสรางความรูทางพุทธศาสนา สวดมนต หลักธรรมทางพุทธศาสนา การใช

ชีวิตใหเปนสุขจาํนวน 8 ชั่วโมง 
  6.2 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในการใชชีวิต ตามหลักพุทธศาสนา ยาเสพติด 
จาํนวน 8 ชั่วโมง 

6.3 เรื่องพุทธชยันตีและวันสําคัญ จํานวน 5 ชั่วโมงและสถาบันพระมหากษัตริยรวม 3 
ชั่วโมง 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 

9. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลพิมาย 100,000  บาท 
 

10. การประเมินผลโครงการ 
 ใชแบบประเมินผลหลังการอบรม รวมท้ังใชการสังเกต การสัมภาษณ ความพึงพอใจของผูเขารวม 
โครงการ ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ 
 
 



๔๕ 
 

๑1. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาเทศบาลตําบลพิมาย   
 

๑2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.๑  เด็กและเย าวชน ไดรับความรู  เรื่องคุณธร รม จริ ยธรรม ความสําคัญของสถาบั น

พระมหากษัตริย 
 11.2 เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 
      11.3 เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
      11.4 เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือ

ปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      11.5 เด็กและเยาวชน ไดทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลังในการลด 

ละ เลิกอบายมุขท้ังหลาย ถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเทศกาลเขาพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

โครงการท่ี 2 
ชื่อโครงการ :  โครงการพานองทองธรรมมะ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ในสภาวการณปจจุบัน เทคโนโลยีและความทันสมัยไดเขามาบทบาทกับมนุษยในทุกๆดาน 
โดยเฉพาะทางดานวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกไดหล่ังไหลเขามาในสังคมไทยจนทําใหคนไทยสูญเสีย
เอกลักษณของความเปนไทย  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีงาม ความเจริญทางดานจิตใจกําลังเส่ือมลงในทุกสังคมจนเปน
ปญหาสังคมท่ียากจะเยียวยาได การศึกษาเปนหนทางหนึ่งท่ีสํา คัญในการฟนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัว
บุคคลต้ังแตเยาววัย 

ดังนี้ เทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนาท่ีดูแลประชากร
ในพ้ืนท่ีต้ังแตเด็กจนถึงวัยชรา ไดตระหนักและมีแนวคิดอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาเด็กต้ังแตเยาววัยใหเปน
เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เปนประชากรท่ีพึงประสงคและเติบใหญสูสังคมและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  ซ่ึงจะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการฝกปฏิบัติธรรมสําหรับเตรียมความพรอมและชวยทําใหมีจิตใจพ้ืนฐานท่ีโอบออมอารี 
มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึงจะทําใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ในการใชชีวิต
เพ่ือเขาสูสังคม ในภายภาคหนา จึงไดดําเนินการจัดโครงการพานองทองธรรมะขึ้น 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลพิมาย ไดเรียนรูคูคุณธรรมสําหรับ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2.2 เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมายมีความรูความเขาใจในหลักธรรมท่ีใชใน
การดําเนินชีวิต เชน ศีล สมาธิ ปญญา ความกตัญู 
 2.3 เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย ไดฝกฝนภาคปฏิบัติดวยการเขาวัดเพ่ือ
สัมผัสกับสถานท่ีจริง และเหตุการณจริง 
 2.4 เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย  มีเจตคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนา การ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา และนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหประพฤติตนอยางมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 

๓. เปาหมาย 
 - เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย จาํนวน 60 คน 

๔. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 4.1. ประชุมปรึกษาหารือ รวมกันระหวาง ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น  
 4.2  ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี ติดตอวิทยากร 
 4.3  แตงต้ังคณะทํางานท่ีประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น  
 4.4 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การดําเนินงาน พรอมกําหนดตารางการดําเนินงาน 
 4.5 เสนอโครงการตอเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.6ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดโดยการจัดกิจกรรมพานองทองธรรมะ  
 4.7 ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาท่ีพบ แลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป 
 



๔๗ 
 

๕. กิจกรรม 
 5.1 นําเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย เขาวัดฟงธรรม ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 5.2 นําเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย ปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาเชน ถวาย
ภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ  
 5.3 นําเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย เรียนรูและประกอบพิธีทางศาสนา เชน
การกรวดน้ําทําบุญ การถวายปจจัย  

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๗. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๘. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. การประเมินผลโครงการ 
 ใชแบบประเมินผลหลังการดําเนินกิจกรรม รวมท้ังใชการสังเกต การสัมภาษณ ความพึงพอใจของ 
ผูเขารวมโครงการ ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ 
 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย ไดเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม 
 11.2 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย มีความรูความเขาใจเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา 
ในเบื้องตน  
 11.3 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย ไดปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติ  
 11.4 เด็ก ในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เทศบา ลตํา บล พิมาย  มีเจตคติ ท่ีดีตอพร ะพุทธศาสนา                     
ซ่ึงจะปลูกฝงใหเด็กไดนําไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

โครงการท่ี 3 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาทักษะดานวิชาการใหกับเด็กและเยาวชน 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

       ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยใหสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลก
ภายในป 2563 พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยาง
มีคุณภาพโดยการพัฒนาผูเรีย นเป นสําคัญ เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตใหเปนบุคคลท่ีมีความรู  คุณธรรม 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู คุณภาพระดับสากล ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ทุกคนใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น มีคุณธรรม และสํานึกความเปนไทย โดย
เนนการอานออกเขียนได คิดเลขเปนมีทักษะการคิดวิเคราะห เชื่อม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความสามารถดานเทคโนโลยี โดยผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ เชน เด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะอยางดีดาน
การอานออก เขียนได และการคิดคํานวณเบื้องตน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนในชั้นท่ีสูงขึ้น เด็กและเยาวชน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะอยางดีดานการอานคลอง เขียนคลอง และการคิดคํานวณท่ีซับซอนขึ้นโดยได
เรียนรูตามศักยภาพและความถนัด ในปจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือจะจะพัฒนาผูเรียนให
มีศักยภาพในการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด และจะตองมีความ
พรอมในทุกๆดานในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทศบาลตําบลพิมายในฐานะ
องคกรท่ีตองดูแลประชาชนในทุกระดับและทุกวัย ดังนั้นเพ่ือใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย มี
มาตรฐานในการเขาสูระบบการศึกษา เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้นมา  

2. วัตถุประสงค  
     2.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ  
     2.2  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูจากประสบการณตรงท้ังในและนอกโรงเรียน 
     2.3  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู
ระหวางกัน  
     2.4  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
     2.5  เพ่ือใหกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
     2.6  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

3. เปาหมาย  
     3.1เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย จาํนวน 150 คน 
 

4. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 4.1  จัดการอบรมเพ่ือเสริมทักษะทางดานวิชาการสําหรับเด็กและเยาวชน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 5.2 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
 5.3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางดานวิชาการสําหรับเด็กและเยาวชน ตามกําหนดระยะเวลา 
 5.4 สรุป ประเมินผล ผลการจัดกิจกรรม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 - จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางดานวิชาการสําหรับเด็กและเยาวชน ในชวงปดภาคเรียนท่ี 1  
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลพิมาย  
 

9. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    10.1เด็กและเยาวชนรอยละ 90 มีนิสัย รักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ 

   10.2เด็กและเยาวชนรอยละ 90 ไดเรียนรูจากประสบการณตรงท้ังในและนอกโรงเรียน 
    10.3เด็กและเยาวชนรอยละ 90 เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน 
    10.4 เด็กและเยาวชนรอยละ 90 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง  
    10.5เด็กและเยาวชนรอยละ 90 สามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ  

    10.6เด็กและเยาวชนรอยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ  
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๒.๑แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยู เปนฉบับท่ี ๓เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ๕๐ในป พ.ศ. 
๒๕๖๔ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนา ท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนา ท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยืนรฐัจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะทําไดเทา ท่ีจํา เปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบรหิารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบงัเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลพิมายดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล 
 ๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๖ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



๕๒ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ปจํานวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมายมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย 
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 ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลพิมาย เปนบุคลากรท่ี มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลพิมาย จาํนวน ๑ มาตรการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 



๕๔ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 ๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลพิมายจาํนวน ๑ มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลพิมายไมนอยกวา 
๙๐% 
  - บุคลากรของเทศบาลมีตําบลพิมายความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมตํ่ากวาระดับ ๓ 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลพิมายมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

โครงการท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ของ
เทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนา ท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดใหเทศบาล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง  ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ 
ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายขึ้น  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบลพิมาย จาํนวน 
๓ ฉบับ ประกอบดวย  
 (๑) นายกมอบหมายใหรองนายก 
 (๒) นายกมอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (๓) ปลัดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 



๕๖ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

โครงการท่ี๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปน
ท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
เทศบาลตําบลพิมายรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมายพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  เทศบาลเสนอมา  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



๕๘ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

๒.๒.๒สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 



๖๐ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 ๑๐.๒ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

โครงการท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 ๓.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 ๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๔.๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



๖๒ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

โครงการท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๑๐.๒มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 



๖๔ 
 

โครงการท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลตําบลพิมาย
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลพิมายเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของ
เทศบาลตําบลพิมายทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลพิมายท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไรสาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมายและชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลพิมาย 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
 ๑๐.๒ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 ๒.๒ .๓สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมายเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ี
เปนอํานาจหนา ท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอ
ระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้  เทศบาลตําบลพิมายยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา , 
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริม
การพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด 
การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการใน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 



๖๗ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ํา เสี ย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 ๑๐.๒ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

โครงการท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีผลตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนา ท่ี 
และหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนา ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนา ท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหนา ท่ีนั้นตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนา ท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น เทศบาลตําบลพิมายในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น 
ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลพิมาย ของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จดัจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน ๑ 
ครัง้ ตอป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลพิมาย 



๖๙ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 
 ๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 ๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 ๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลพิมาย 
จาํนวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

โครงการท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนา ท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนา ท่ีของเทศบาลหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหนา ท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาล มีหนา ท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยาง
เสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนา ท่ีไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปน
ระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนา ท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลพิมายไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนา ท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
 
 
 



๗๑ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 ๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ๖.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 ๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 ๖.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีการใชบั ตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงาน ท่ี
ใหบริการ 
 ๑๐.๒ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ ๗๐ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

โครงการท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลพิมายมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลพิมายจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามห ลักธรรมาภิบ าล (Good Governance) หรือห ลักการบริห ารกิจ การบา นเมืองท่ี ดีมาประยุกต ใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่น
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อาย ุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระ
ราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลพิมายจึงมีการนําเทคโนโลยี
มาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใส
ยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 ๖.๒ จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 ๖.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 



๗๓ 
 

 ๖.๔ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ 
 ๖.๕ จดัใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 ๖.๖ มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารดสมารทบอกซ(Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลพิมาย 
  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไม ตํ่ากวาป ท่ีผานมา 
เทศบาลตําบลพิมายจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายตามกฎหมายเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลพิมายใหสั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลพิมาย 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 



๗๕ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้น ตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ี สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอํานาจใหรองนายกหรือปลัดใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกและผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลพิมายเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

โครงการท่ี๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบรหิาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนา ท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตตําบลโนนเมืองใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 ๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ได 
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลพิมายและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 



๗๗ 
 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จดัทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

 

 



๗๘ 
 

 

๒.๓ .๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู  ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมายภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

๔. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด 
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 



๗๙ 
 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒ได
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนา ท่ีของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนา ท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรจีะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผู
เดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เทศบาลตําบลพิมายจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกใหรองนายกปลัด 
ไดปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๓ เรื่อง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

โครงการท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  แกไขถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาล  
มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับ
ฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไป อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  
๒๕๕๒ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมาย ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการลดขั้น ตอนการใหบริก ารประชาชนใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว เปน ธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนา ท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

๔. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกปลัด และหัวหนาสวนราชการ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 



๘๒ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 ๖.๒จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1  ยกยองชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน เทศบาลตําบลพิมาย     

2. หลักการและเหตุผล  :  
    พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการ
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ท้ังยังมีหนา ท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอัน
ท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลและทองถิ่น  ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับ
การประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน หากพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ คุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญ
ยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ประกอบกับเทศบาลตําบลพิมาย ไดมีประมวลจริยธรรมของขาราชการและลูกจางเทศบาลตําบลพิมาย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะชวยใหผู
ไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการ
กระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง  จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
เทศบาลตําบลพิมาย ประจําป 25๖๑ นี้ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค        
  3.1  เพ่ือการยกยอง  เชิดชูเกียรติ  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บคุลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
3.4  เพ่ือเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลพิมาย 
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3.6  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย       
  4.1 เปาหมายในการดําเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
   (1)  เปนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย 
   (2) ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรมเปนท่ีประจักษ และปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของทางราชการจนเปนแบบอยางท่ีดีสมควร
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
   (๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
  4.3   ผูดําเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตําบลพิมาย 
  4.4  จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการดําเนินการ    
  5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหทุกคนไดทราบ 
  5.3  สวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลพิมาย  พิจารณาสงรายชื่อพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย ท่ีมี
คุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตําบลพิมาย. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย  
  5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําป  25๖๑   
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมของเทสบาลตําบลพิมาย พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนกังานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดน เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
          เดือนตุลาคม 25๖๐  -  กันยายน 25๖๑   

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
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8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา 

 

10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  10.1  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย มีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บคุลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
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๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป น
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษาเทศบาลตําบลพิมาย จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู ท่ี
ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต 
และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปน
แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 ๓.๓ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น 
๔. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานผูใหญบาน และสมาชิกเทศบาล  เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
  

 เทศบาลตําบลพิมายไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลโนนเมืองคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช
ทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบไดอีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลอง
กับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู เพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได
นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร  
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

๔. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 



๘๙ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลโนนเมือง 
 ๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร  
 ๕.๔ ประชาสัมพันธศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 ๕.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 
๙. ตัวชี้วัด 
 ๙.๑ ตัวชี้ วัดท่ี ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.๒ ตัวชี้ วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ  

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 ๑๐.๒ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕ .๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนา ท่ีถึงแมจะเปนส่ิงท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนส่ิงสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลพิมายจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขึ้น เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 



๙๑ 
 

 ๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

โครงการท่ี ๒ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความ           
พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เทศบาลตําบลพิมายจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลพิมายกับปลัดเทศบาลตําบลพิมายและหัวหนาสํานัก
ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
 ๓.๔ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตําบลพิมายไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี  กับ
ปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
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4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
 ๑.๒ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 ๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 ๑.๔ วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 ๑.๕ ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 
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๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลพิมายใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมายเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อําเภอ) แลว เทศบาลยังให
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลังมีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ
ตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง 
สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจั งหวัดให เสร็จสิ้ นภายใน ๔๕  วัน  นั บจากวัน ท่ี ได รับทราบผลการวินิ จ ฉัย ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมายเพ่ือความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กองใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑เทศบาลตําบลพิมายมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๑๐.๒เทศบาลตําบลพิมายมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 
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โครงการท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลพิมายจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมายจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 



๙๗ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลพิมายใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลพิมายจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลพิมายมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลพิมายรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลพิมายข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 ๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรอืตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 ๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลพิมายให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



๙๙ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

โครงการท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลพิมาย    
จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอ
ขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนใน
การชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนอือํานาจท่ีตนมีไดอีก
ทางหนึ่งดวย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาลพนักงานจางของเทศบาลตําบลพิมายยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

๔. เปาหมาย 
  พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖ .๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 ๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 ๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 ๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนม
รายปเว็ปไซต ของเทศบาลตําบลพิมาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูโดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลพิมายจึงไดใหมี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว  เพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและ
หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพิ
มาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตเทศบาลตําบลพิมายจํานวน ๑เว็ปไซต 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลพิมาย  6,000  บาท 
 
 
 



๑๐๓ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เว็ปไซตของเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

โครงการท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลพิมาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลพิมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลตําบลพิมายเรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลพิมายข้ึน 
 ๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  ๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  ๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๔. เปาหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง 
 ๒. ระเบียบเทศบาลตําบลพิมายงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศเทศบาลตําบลพิมายเรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลพิมายจํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 ๖.๒ เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 ๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



๑๐๕ 
 

 ๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลพิมายณ สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๐๖ 
 

โครงการท่ี ๓ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานเทศบาลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติ
อยูหลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดในการ
จัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ 
เหตุผลท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดย
ปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๘ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ
ราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ังการนํา
เรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการ
สงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตําบลโนนเมือง ไดรูถึงสิทธิของตน   เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรูแกพนักงาน
เทศบาลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  ประจําป ๒๕๖๐” 
 

๒.  วัตถุประสงค                         
 ๒.๑  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลพิมาย  และประชาชนท่ัวไป   มีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ 

๒.๒ เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลพิมาย  สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐   ไดอยางถูกตอง 

๒.๓  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตําบลโนนเมือง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 
๓. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลพิมาย   และประชาชนท่ัวไปในตําบลพิมาย  
 
 



๑๐๗ 
 

๔. วิธีการดําเนินการ 
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย  
                  

๕. ระยะเวลาดําเนินการ     
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
๖. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมเทศบาลตําบลพิมาย 
  
๗. งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณ 
 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                     สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย 
  
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 ๙.๑    พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย   และประชาชนท่ัวไปในตําบลพิมาย มี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๙ .๒     พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดอยางถูกตอง 
 ๙.๓   ประชาชนในตําบลพิมาย   ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลพิมาย และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลพิมายและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธ
ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 
 



๑๐๙ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลพิมาย ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให
ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล  จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสม
กับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้
เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี 
อยางโปรงใสและยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมายใหประชาชนไดรับทราบ 
 ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๔. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 ๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 ๖. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาลและประชาชน 

๔. เปาหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ดําเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตสื่อ 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 



๑๑๑ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณจากเทศบาลตําพิมาย จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมายซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมายเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลพิมายจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ เทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลพิมายกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 ๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 ๖.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 



๑๑๓ 
 

 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-471121 ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-471121 ตอ 17 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต phimailocal.go.th 
 ๖.๔ทางไปรษณีย 
 ๖.๕ Facebook 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทําโครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให
เทศบาลตําบลพิมายดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจ
ดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวา
บริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ เทศบาลตําบลพิมาย  
ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาลตําบลพิมาย ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมายท้ังหมด 
 ๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
 ๕. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 ๖. วิธีดําเนินการ 
  ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย  
  ๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  



๑๑๕ 
 

  ๕. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  ๖. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี 
  ๗. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหเทศบาลตําบลพิมายพบประชาชนรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย  100,000  บาท 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลพิมาย 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลพิมาย ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลพิมายอยางท่ัวถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพิมาย มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมายรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย และความ
ตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๔ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 ๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 



๑๑๗ 
 

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗  - ขอ ๑๒ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลพิมายในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมายข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมเทศบาลตําบลพิมาย และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลพิมาย มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 
 
 



๑๑๘ 
 

โครงการท่ี 2 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ     
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองดังนั้น เพ่ือการ
พัฒนาและสรางการเรียนรู มุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญ จึง
ควรใหคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงถือเปนประชาชนกลุมหนึ่งของชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานงานกับหนวยงานทุกภาคสวน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน  

“แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทําแผน
ข้ึนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง ใหเปนไปตามความตองการและสามารถแกไข
ปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก 

“การบูรณาการแผนชุมชน” หมายถึง วิธีการรวมมือกันทํางานของหนวยงานสนับสนุนการพัฒนา
ภายนอกชุมชนทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบานเปนเจาของเรื่อง 
โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของชุมชน 
มากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการ มีท้ังบูรณาการดานกลไก บุคลากร กระบวนการและ
เครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ และเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป เทศบาลตําบลพิมาย จึง
ไดจัดทําโครงการฯ เพ่ือสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนและการบูรณาการแผน
ชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันคิดท่ีจะพัฒนาและ

แกไขปญหาความตองการของตนเองและสามารถรวมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือนําโครงการ/กิจกรรมและความตองจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชน

พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง 
เปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน และถูกตองตองระเบียบฯ 

3.3 เพ่ือใหกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินมีความตอเนื่องกันและ
เชื่อมโยงสอดคลองการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ลดการซํ้าซอนของโครงการ มีการบูรณาการประสาน
ความคิดการปฏิบัติบนฐานขอมูลรวมกัน 

 
 
 
 



๑๑๙ 
 

4. เปาหมาย 

คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน 15 ชุมชน 

5. ระยะเวลา 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)นบท 
ายโครงการ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเสนอคณะผูบริหารทองถ่ินและประชุม

คณะทํางานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ 
6.2  แจงหรือประชาสัมพันธกําหนดการออกประชาคม 15 ชุมชน  
6.3  ดําเนินการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกําหนดการโดยรวมกันพิจารณา

(ทบทวน)โครงการของชุมชน โดยแยกเปน  3  ระดับ 
    1) โครงการ/กิจกรรม ท่ีชุมชนสามารถดําเนินการเองได 
    2) โครงการ/กิจกรรม ท่ีชุมชนจะตองไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลเปนบางสวน 
       3) โครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชนไมสามารถดําเนินการเองได จําเปนตองใหเทศบาลหรือ

หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ และรวบรวมโครงการ/กิจกรรมดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมประชาคม และบูรณา
การประสานขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไปโ 

7. งบประมาณ 
ใชงบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย  75,000  บาท 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลพิมายการ) 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเองและวางแผน

จัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ชุมชน 

10.2 เทศบาลตําบลพิมายไดรับขอมูลโครงการ/กิจกรรมและความตองจากแผนชุมชนท่ีเกิน
ศักยภาพของชุมชนพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทาง เปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน และถูกตองตองระเบียบฯและสามารถแกไขปญหา
และตอบสนองความ ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

10.3 มีการบูรณาการขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมี
ความตอเนื่องกันและเชื่อมโยงสอดคลองการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

 

โครงการท่ี 3 
๑. ช่ือโครงการ : จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา  16 ไดบัญญัติใหเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเองไวหลายประการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปซ่ึงแผนพัฒนาสี่ปนี้เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan) ท่ี
ตองมีการจัดทํา/ทบทวนทุกปซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย  
 เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ .ศ.2561 – 2564)ให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2559   
เทศบาลตําบลพิมาย จึงกําหนดใหมีการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน และทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสุจริต โปรงส ถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพอันจะนํามาใหการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในสภาวการณปจจุบันและการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวสําเร็จ
ลุลวงบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา ตลอดจนไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานท่ี
เก่ียวของงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย จึงจัดทําโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลพิมาย   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 
2564) 
 3.2 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนด
ไว 
 3.3เพ่ือจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาท่ีชัดเจนและถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ 
 3.4 เพ่ือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามความเหมาะสมและจําเปน 
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4. เปาหมาย 
 4.1 ประชาคมทองถ่ินในระดับตําบลในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.2 เทศบาลตําบลพิมาย จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เสร็จสิ้นตามระเบียบ
ฯ หรือหนังสือสั่งการท่ีกําหนด  

5. ระยะเวลา 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กรณีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
  1)  ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 
  2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของตาม
กําหนดการ โดยแจงในท่ีประชุมประชาคมไดรับทราบถึง วิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใน
ดานตางๆ ของเทศบาล และเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา ความตองการของ
ประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลพิมาย 
  3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลท่ีได
จากการประชุมประชาคม และจากสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  4)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน  5)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป  
  6) เสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีไมสามารถดําเนินการเองได ตอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือจักไดประสานและบูรณาการโครงการในระดับจังหวัด 
 6.2 กรณีการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมระบุเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  3)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

7. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากเทศบาลตําบลพิมาย 100,000 บาท 

8. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย  

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย  



๑๒๒ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
 10.2  เทศบาลตําบลพิมาย มีโครงการ/กิจกรรม สําหรับเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว 
 10.3 เทศบาลตําบลพิมาย มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) สําหรับใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีทิศทางเปาหมายพัฒนาท่ีชัดเจนและถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบฯ 
 10.4  เทศบาลตําบลพิมาย มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
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๓.๓.๒ ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลพิมาย ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซ้ือ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลพิมาย 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลพิมาย
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลพิมายไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมท้ัง 15 ชุมชน 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลพิมาย         
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลพิมายไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลพิมายในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๓.๓.๓ ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล
ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลพิมาย 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมายมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึง
จะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลพิมายและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.๓ เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลพิมาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๒ จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 ๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
 ๔ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๕ การจัดทําแผนการดําเนินงาน 



๑๒๖ 
 

 ๖การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 ๗ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบลพิ
มาย 
 ๘ การติดตามและประเมินผล 
 ๙ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพพิมายดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพิมายเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 ๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

โครงการท่ี ๒ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลพิมายจึงไดมีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 



๑๓๐ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีต ท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลพิมายพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลพิมายข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 
 
 



๑๓๒ 
 

๔. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลพิมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ปาบอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ 

๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย ระยะเวลา๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
 ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 



๑๓๓ 
 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลพิมายจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลพิมายเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลพิมาย ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลพิมาย 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลพิมาย 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 



๑๓๔ 
 

 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล(ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลพิมายจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาล
ตําบลพิใสบรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.ท.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลพิมายไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผู ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลพิมาย 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลพิมายจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง
ไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลพิมายรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลพิมายไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 



๑๓๕ 
 

 - นายกเทศมนตรีตําบลโนนเมืองออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลพิมายและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบาย
ผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี ๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลพิมาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน
เกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาลตําบลพิ
มาย 
 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลพิมาย เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลพิมายใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 



๑๓๗ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 

๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

๑๐. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลพิมายทําใหเกิด
ความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ตัวอยางท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลพิมายเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๑) เทศบาลตําบลพิมายจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลพิมาย 
 ๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลพิมาย 
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

๔. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖ .๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 ๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลพิมายใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
 



๑๓๙ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลพิมายมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไม
เกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมและดูงานคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความ
พรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษา
อบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลพิมายไดดําเนินการ เพ่ือใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ
นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลพิมายจึงไดมีการจัดสงใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
ความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 ๓.๒ เพ่ือใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยาง
ถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร จํานวน  5  คนและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายจํานวน ๑๒คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลพิมายและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลและหนวยงานภายนอก 
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
 ๖.๒ เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 



๑๔๑ 
 

 ๖.๓ แจงใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรม
เสนอประธานสภา โดยผานนายกเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๖.๔ ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน และรายงานเสนอนายกเทศบาลตําบลพิมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนคณะผูบริหาร จํานวน 5 คนและสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลพิมายจํานวน ๑๒ ราย 
ไดรับการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

  
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลพิมายเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปน
การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

๔. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายจํานวน๑๒ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ  
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
 
 
 



๑๔๓ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลพิมายเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 



๑๔๕ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

โครงการท่ี ๒ 

 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒ กําหนดให
เทศบาล  มีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก 
คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลพิมายภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 
ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลพิมายในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลพิมายพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 

๔. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมืองเขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลพิมาย 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลพิมาย 
 
 



๑๔๗ 
 

๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลโนนเมือง 
 ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลพิมาย
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 ๕. ทําบนัทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลพิมายกับบุคคล องคกร สวนราชการ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 ๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

๔.๔.๒บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพิมาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลพิมาย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ  
 ๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 ๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 10,๐๐๐.-บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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