
1 
 

 

 

แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี 

 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 

อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา 

 

 

 

 



2 
 

 

สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

บทน ำ           ๑-๖ 

แผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต๔ปี    ๗-๑๖  

มิติท่ี๑ กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต   ๑๗-๓๓ 

มิติท่ี๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต   ๓๓-๗๓  

มิติท่ี๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน   ๗๔-๗๙ 

มิติท่ี๔ กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรของ   ๗๙-๙๐ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงคเ์พี่อตอ้งกำรบ่งช้ี

ควำมเส่ียง ของกำรทุจริตท่ีมีอยูใ่นองคก์รโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตท่ีอำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล

หรือหน่วยงำนท่ีอำจเก่ียวขอ้ง กบักำรกระท ำทุจริต เพี่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกนักำรทุจริตท่ีมี

อยูใ่นปัจจุบนัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล หรือไม่ 

กำรทุจริตในระดบัทอ้งถ่ิน พบวำ่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรขยำยตวัของกำรทุจริตในระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

กำรกระจำย อ ำนำจลงสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แมว้่ำโดยหลกักำรแลว้กำรกระจำยอ ำนำจมี

วตัถุประสงคส์ ำคญัเพี่อใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของชุมชนมำกขึ้น มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ในทำงปฏิบติัท ำใหแ้นวโนม้ของ กำรทุจริตในทอ้งถ่ินเพิ่มมำกยิง่ขึ้นเช่นเดียวกนั 

ลกัษณะกำรทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำแนกเป็น ๗ ประเภท ดงัน้ี 

๑) กำรทุจริตดำ้นงบประมำณ กำรท ำบญัชี กำรจดัช้ือจดัจำ้ง และกำรเงินกำรคลงั ส่วนใหญ่เกิดจำก

กำรละเลยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒) สภำพหรือปัญหำท่ีเกิดจำกตวับุคคล 

๓) สภำพกำรทุจริตอนัเกิดจำกช่องวำ่งของกฎระเบียบและกฎหมำย 

๔) สภำพหรือลกัษณะปัญหำของกำรทุจริตท่ีเกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจและขำดคุณธรรม

จริยธรรม 

 ๕) สภำพหรือลกัษณะปัญหำท่ีเกิดจำกกำรขำดประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนทรำบ 

 ๖) สภำพหรือลกัษณะปัญหำของกำรทุจริตท่ีเกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร

ตรวจสอบจำก ภำคส่วนต่ำง ๆ 

๗) สภำพหรือลกัษณะปัญหำของกำรทุจริตท่ีเกิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลทอ้งถ่ิน 
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สำเหตุและปัจจยัท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

๑) โอกำส แมว้ำ่ในปัจจุบนัมีหน่วยงำนและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแต่

พบวำ่ ยงัคงมีช่องวำ่งท่ีท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซ่ึงโอกำสดงักล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ี

ไม่เขม้แขง็ กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหนำ้ท่ีโดยเฉพำะขำ้รำชกำรระดบัสูงก็เป็นอีกโอกำส

หน่ึงท่ีท ำใหเ้กิดกำรทุจริต 

๒) สิงจูงใจ เป็นท่ียอมริบวำ่สภำวะทำงเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้เร่ืองของวตัถุนิยม สังคมทุนนิยม ท ำใหค้นใน

ปัจจุบนัมุ่งเนน้ ท่ีกำรสร้ำงควำมร ่ำรวย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจใหเ้จำ้หนำ้ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะท ำพฤติกรรม

กำรทุจริตมำกยิง่ขึ้น 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีซบัชอ้นขึ้น โดยเฉพำะกำร

ทุจริต ในเชิงนโยบำยท่ีท ำใหก้ำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำดกลไกกำร

ตรวจสอบควำมโปร่งใส ท่ีมีประสิทธิภำพ ดงันั้นจึงเป็นกำรยำกท่ีจะเขำ้ไปตรวจสอบกำรทจริตของบุคคล

เหล่ำน้ี 

๔) กำรผกูขำดในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ไดแ้ก่ กำรจดัช้ือ - จดัจำ้ง เป็นเร่ืองของกำรผกูขำด 

ดงันั้นจึงมี ควำมเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงคร้ังพบบริษทัมีกำรใหสิ้นบนแก่

เจำ้หนำ้ท่ีเพี่อให้ตนเองไดริ้บสิทธิในกำร ด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผกูขำด ไดแ้ก่ กำร

ผกูขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ 

๕) กำรไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม รำยไดไ้ม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท ำให้

ขำ้รำชกำร มีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมตอ้งกำรท่ีจะมีสภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตอ้ง

แสวงหำช่องทำงเพี่อเพิ่ม “รำยไดพ้ิเศษ” ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบรำณ ควำมช่ีอสัตยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีไดรั้บกำรเนน้เป็นพิเศษถือ

วำ่ เป็นเคร่ืองรัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบนั พบวำ่ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลวับำปนอ้ยลง และ

มีควำมเห็นแก่ตวั มำกยิง่ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมำกกวำ่ท่ีจะยดึผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมท่ีผิด ปัจจุบนัค่ำนิยมของสังคมไดเ้ปล่ียนจำกยกยอ่งคนดี คนท่ีมีควำมช่ีอสัตยสุ์จริตเป็นยกยอ่ง

คนท่ี มีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนท่ีมีต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนสูง ดว้ยเหตุน้ี ผูท่ี้มีค่ำนิยมท่ีผิดเห็นวำ่
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กำรทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเร่ืองปกติธรรมดำ เห็นคนช่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ยอ่มจะท ำกำร

ทุจริตฉ้อรำษฎร์บงัหลวง โดยไม่มี ควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมำยของบำ้นเมือง 

๒. หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเร้ือรังท่ีนบัวนัยิง่จะทวีควำม

รุนแรงและสลบัซบัชอ้น มำกยิง่ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกวำ้ง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ต่อควำมมัน่คงของชำติ 

เป็นปัญหำล ำดบัตน้ ๆ ท่ีชดัขวำงกำรพฒันำ ประเทศทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เน่ืองจำก

เกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย ไม่วำ่จะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมกัถูกมองจำกภำยนอกสังคมวำ่เป็นองคก์รท่ีเอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชนัและมกัจะ ปรำกฏข่ำวกำร

ทุจริตตำมล่ีอและรำยงำนของทำงรำชกำรอยูเ่สมอ ซ่ึงไดส่้งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและ 

ควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยำ่งยิง่ ส่งผลใหภ้ำพลกัษณ์ของประเทศไทยเร่ืองกำรทุจริต

คอร์รัปชนัมีผล ในเชิงลบ สอดคลอ้งกบักำรจดัอนัดบัดชันีขึ้วดัภำพลกัษณ์คอร์รัปชนั (Corruption 

Perception Index - CPI) ซ่ึงเป็น เคร่ืองมีอท่ีใชป้ระเมินกำรทุจริตคอร์ริปชนัทัว่โลกท่ีจดัโดยองคก์รเพี่อควำม

โปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International- IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหวำ่งปี ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๘ อยูท่ี่ ๓๕-๓๘ คะแนน จำกคะแนนเตม็ ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อนัดบัท่ี ๗๖ จำก ๑๖๘ ประเทศ

ทัว่โลก และเป็นอนัดบัท่ี ๓ ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และส่ำสุด

พบวำ่ผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จำกปี ๒๕๕๘ ไดล้ ำดบัท่ี ๑๐๑ จำก ๑๖๘ 

ประเทศ ซ่ึงสำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหำกำรคอร์รัปชนัอยูใ่นระดบัสูง 

แมว้ำ่ในช่วงระยะท่ีฝำนมำ ประเทศไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรป้องกนักำร

ทุจริต ไม่วำ่จะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใตอ้นุสัญญำสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรจดัตั้งองคก์รตำมรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คณะกรรมกำรป้องกนั ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติไดจ้ดัท ำยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแลว้ ๓ ฉบบั แต่ปัญหำ กำรทุจริตในประเทศไทยไม่ไดมี้แนวโนม้ท่ีลด

นอ้ยถอยลง สำเหตุท่ีท ำใหก้ำรทุจริตเป็นปัญหำท่ีส ำคญัของสังคมไทยประกอบ ดว้ยปัจจยัทำงดำ้นพื้นฐำน

โครงสร้ำงสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐำนควำมสัมพนัธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) 

หรืออีกนยัหน่ึงคือ พื้นฐำนของสังคมอุปถมัภท่ี์ท ำใหส้ังคมไทยยดึติดกบักำรช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยเฉพำะ

ในหมู่ญำติพี่นอ้ง และพวกพอ้ง ยดึติดกบักระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ติดควำมสบำย ยกยอ่งคนท่ีมีเงินและ
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มีอ ำนำจ คนไทยบำงส่วน มองวำ่กำรทุจริตคอรัปชนัเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได ้ซ่ึงนบัไดว้ำ่เป็นปัญหำท่ีฝัง

รำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีตหรือ กล่ำวไดว้ำ่เป็นส่วนหน่ึงของค่ำนิยมและวฒันธรรมไทยไปแลว้ 

ผนวกกบัปัจจยัทำงดำ้นกำรท ำงำนท่ีไม่ไดบู้รณำกำร ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไวด้ว้ยกนั จึงส่งผลให้

กำรท ำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ไม่สำมำรถ ท ำไดอ้ยำ่งเตม็ศกัยภำพ ขำดควำม

เขม้แขง็ 

ปัจจุบนัยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตท่ีใชอ้ยูเ่ป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจำกปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่กำรเป็นประเทศท่ีมีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม

มิติใหม่ท่ีประชำชนไม่เพิกเฉย ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำน

ชองรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกัษรั์กษำ ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพี่อใหป้ระเทศไทยมี

ศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดำ้นควำมโปร่งใสทดัเทียมนำนำ อำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทย

ใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้นทุจริต” มิเป้ำหมำยหลกัเพี่อให้ประเทศไทย ไดรั้บกำรประเมินดชันีกำรรับรู้กำร

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงกำรท่ีระดบั

คะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐตอ้งมีระดบัธรรมำภิบำลท่ีสูงขึ้น เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐและ

ประชำชน ตอ้งมิพฤติกรรมแตกต่ำงจำกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใชต้ ำแหน่งหนำ้ท่ีในทำงทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยไดก้ ำหนดยทุธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนหลกัออกเป็น ๖ ยทุธศำสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๒ ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทจริต 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๓ สกดักั้นกำรทจริตเชิงนโยบำย 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๔ พฒันำระบบป้องกนักำรทจริตเชิงรุก 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

ยทุธศำสตร์ท่ี ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีกำรรับรู้กำรทจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดงันั้น เพี่อใหก้ำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตบงัเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทำงปฏิบติั เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยทุธศำสตร์วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต

ระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำร
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บริหำรจดักำรท่ีมิควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วฒันธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอยำ่งย ัง่ยนื จึงไดด้ ำเนินกำร

จดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต เพี่อก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคล่ือน ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตผำ่นโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอยำ่งขดัเจน อนัจะนำ้ไปสู่ กำรปฏิบติัอยำ่ง

มิประสิทธิภำพ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตอยำ่งแทจ้ริง 

๓. วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำแผน 

๑) เพี่อยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  

๒) เพี่อยกระดบัจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของขำ้รำชกำรฝ่ำยกำรเมือง

ขำ้รำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมถึงประชำชนในทอ้งถ่ิน 

๓) เพี่อใหก้ำรบริหำรรำชกำรชององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปตำมหลกับริหำรกิจกำร

บำ้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 

๔) เพี่อส่งเสริมบทบำทกำรมิส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ชองภำค ประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๕) เพี่อพฒันำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำร ของ

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน 

Action Plan  

๔. เป้ำหมำย 

๑) ขำ้รำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ขำ้รำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรชององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง

ประชำชนใน ทอ้งถ่ินมีจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรใหบ้งัเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชำชนทอ้งถ่ิน ปรำศจำกกำร ก่อใหเ้กิดขอ้สงสัยในกำรประพฤติปฏิบติัตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรชดั

กนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  

๒) เคร่ืองมือ/มำตรกำรกำรปฏิบติังำนท่ีสำมำรถป้องกนัปัญหำเก่ียวกบักำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบชองขำ้รำชกำร  
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๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรท่ีสนบัสนุนใหส้ำธำรณะและภำคประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบกำรปฏิบติั หรือบริหำรรำชกำรชององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรชององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีเขม้แขง็ ในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจอยำ่งเหมำะสม 

๕) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแผนงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจำกทุกภำคส่วน 

๕. ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผน 

๑) ขำ้รำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ขำ้รำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรชององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมถึง

ประชำชนในทอ้งถ่ิน มิจิตส ำนึกรักทอ้งถ่ินชองตนเอง อนัจะน ำมำซ่ึงกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์กำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต (Anti - Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลกัคุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมำภิบำล รวมถึง

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำร ท ำงำนและชีวิตประจ ำวนั 

๒) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลกับริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 

(Good Governance) มิควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภำคประชำชนมิส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตดัสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ

พลเมืองท่ีมิจิตส ำนึก รักทอ้งถ่ิน อนัจะน ำมำซ่ึงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนท่ีมิควำมเขม้แขง็ในกำรเฝ้ำ

ระวงักำรทุจริต 

๔) สำมำรถพฒันำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรชอง

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์รท่ีมิควำมเขม้แขง็ในกำรเฝ้ำระวงักำรทุจริต 

๕) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรท่ีมิประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำร

กระท ำกำรทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจำกทุกภำคส่วนใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตน้แบบ ดำ้นกำรป้องกนักำรทุจริต อนัจะ ส่งผลใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินเกิดควำมภำคภูมิใจและใหค้วำม

ร่วมมือกนัเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวงักำรทุจริตท่ีเขม้แขง็อยำ่ง ย ัง่ยนื 
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แผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

๑ . ก ำ ร
ส ร้ ำ ง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อกำร
ทุจริต 
 
 

๑.๑  กำรส ร้ำง
จิตส ำนึ กและ
ควำมตระหนัก
แก่บุคลำกรทั้ ง
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
ก ำร เมื อ ง ฝ่ ำย
ส ภ ำท้ อ ง ถ่ิ น 
และฝ่ำยประจ ำ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
๑.๒ กำรสร้ำง
จิตส ำนึ กและ
ควำมตระหนัก
แ ก่ป ระชำชน
ทุกภำคส่วนใน
ทอ้งถ่ิน 

๑ . ๑ . ๑  โ ค ร ง ก ำ ร
ฝึกอบ รม เส ริมส ร้ ำง
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรมในกำร
ปฏิบติัรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
๑ .๒ .๑  โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม อ ำ ชี พ ต ำม
แ น ว ท ำ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
๑ .๒ .๒  โ ค ร ง ก ำ ร
ส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุ
แ ล ะ ผู ้ พิ ก ำ ร ใ น เข ต
เทศบำล 
 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๕๐,๐๐๐ 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 ๑.๓  กำรสร้ำง
จิตส ำนึ กและ
ควำมตระหนัก
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยำวชน 

๑.๓.๑ โครงกำรโลกสดใส
ดว้ยมือเยำวชน 
๑.๓.๒ โครงกำรฝึกทักษะ
ในดำ้นกีฬำ(ฟุตบอล)ให้แก่
เยำวชน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

มิติท่ี ๑ รวม มำตรกำร/กิจกรรม/ 
๕ โครงกำร 

     

๒ . ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร
ร ำ ช ก ำ ร
เ พื่ อ
ป้ อ ง กั น
กำรทุจริต 

๒ .๑  แ ส ด ง
เจตจ ำน งท ำง
กำรเมืองในกำร
ต่ อ ต้ ำ น ก ำ ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผูบ้ริหำร 
๒.๒ มำตรกำร
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบติัรำชกำร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต 
ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
๒.๒.๑(๑) มำตรกำรกำร
สร้ำงควำมโปรงใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล 
๒.๒.๑(๒) มำตรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยของนำยก
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ินและหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
๒.๒.๑(๓) กิจกรรมสร้ำง
ค ว ำม โป ร่ ง ใ ส ใน ก ำ ร
พิจำรณำเล่ือนขั้น 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
- 
 

 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
- 
 
 

 
- 
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มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

 
ปี๒๕๖๑ 

 
ปี๒๕๖๒ 

 
ปี๒๕๖๓ 

 
ปี๒๕๖๔ 

 
หมำย
เหตุ งบประมำ

ณ(บำท) 
งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

  ๒ .๒ .๒  (๑ )  โค ร งก ำร
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
๒ .๒ .๒ (๒ ) กิ จ ก ร ร ม 
“ควบคุม กำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมขอ้บัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “กำร
พั ฒ น ำ แ ผ น แ ล ะ
กระบวนกำรจดัหำพสัดุ” 
๒ .๒ .๒  (๔ )  กิ จ ก ร ร ม 
“สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ใชจ่้ำยงบประมำณ” 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมกำร
จัดบริกำรสำธำรณะและ
ก ำรบ ริ ก ำรป ร ะ ช ำช น
เพื่อใหเ้กิดควำมพึ่งพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบติั 
๒.๒.๓ (๒) มำตรกำรกำร
ป้องกนักำรทุจริตและสร่ำง
ค ว ำม โป ร่ ง ใ ส ใน ก ำ ร
ด ำเนินงำนทะเบียนและ
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
๒.๒.๓ (๓) โครงกำรจ้ำง
ส ำรวจควำมพึ่ งพอใจของ
ผูรั้บบริกำร 

- 
 

 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 ๒.๓ มำตรกำร
กำรใชดุ้ลยพินิจ
และใชอ้ ำนำจ
หนำ้ท่ีให้
เป็นไปตำม
หลกักำรบริหำร
กิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมกำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
๒.๓.๑ (๒) โครงกำรลด
ขั้ น ตอน และระยะ เวล ำ
ปฏิบติัรำชกำร 
๒.๓.๒ (๑) มำตรกำรกำร
มอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต 
สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำร
ปฏิบติัรำชกำร 
๒.๓.๒ (๒) มำตรกำรกำร
ม อบ อ ำน ำจ ข อ งน ำย ก
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน 
๒.๓.๒ (๓) มอบอ ำนำจเจำ้
พ นั ก ง ำน ท้ อ ง ถ่ิ น ต ำม
พระรำชบัญญั ติควบคุม
อำคำร พ.ศ.๒๕๒๒  
๒.๓.๒ (๔) มำตรกำรกำร
ออกค ำสั่งมอบหมำยของ
น ำ ย ก เ ท ศ ม น ต รี 
ปลัดเทศบำลและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 ๒.๔ กำรเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงำน/
บุคคลในกำร
ด ำเนินกิจกำร 
กำรประพฤติ

๒.๔.๑ (๑) โครงกำรยกย่อง
เชิ ด ชู เกี ยร ติห น่ วยงำน /
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตน
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
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ปฏิบติัตนให้
เป็นท่ีประจกัษ ์

 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

  ๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงำนองค์กรดีเด่นผูท้  ำ
คุณประโยชน์หรือเข้ำร่วม
ใน กิ จกรรมขององค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒.๔.๑ (๓) กิจกรรมเชิดชู
เกี ยร ติป ระชำชนผู ้ มี จิ ต
สำธำรณะ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 ๒.๕ มำตรกำร
จัดกำรในกรณี
ได้ท รำบห รือ
รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 

๒ .๕ .๑  (๑ )  ม ำต ร ก ำ ร 
“จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำร” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “กำร
จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์” 
๒.๕ .๒  (๑ ) กิจกรรมให้
ค วำม ร่วม มื อกับ ห น่ วย
ตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม  ดูแล 
ก ำรป ฏิบั ติ ร ำชก ำรของ
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๒.๕.๒ (๒) มำตรกำรให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
กำรตรวจสอบทั้ งภำคและ

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
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องคก์รอิสระ 
๒ .๕ .๓  (๑ ) ม ำต รก ำร 
“แ ต่ งตั้ ง ” ผู ้ รั บ ผิ ด ช อบ
เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

  ๒ .๕ .๓  (๒ ) ม ำต รก ำร 
“ด ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ือง
ร้ อ ง เ รี ย น  ก ร ณี มี
บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก ห รื อ
ป ร ะ ช ำ ช น ก ล่ ำ ว ห ำ
เจำ้หนำ้ท่ีของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมันห์ ว่ำทุจริตและ
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีโดยมิชอบ” 
 

- - - -  

มิติท่ี ๒ รวม ๑๐ มำตรกำร/๑๒กิจกรรม/
๓ โครงกำร 

     

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

๓ . ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม
บ ท บ ำ ท
และกำรมี
ส่ วน ร่วม
ข อ ง ภ ำ ค
ประชำชน 

๓ .๑  จั ด ใ ห้ มี
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ข้อมูลข่ำวสำร
ใน ช่ อ งท ำง ท่ี
เป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มี
ส่ ว น ร่ ว ม

๓ .๑ .๑ (๑ )  ม ำ ต ร ก ำ ร 
“ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ำวสำรของเทศบำลต ำบล
เ มื อ ง ร ำ มั น ห์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น”  
๓.๑.๑(๒) กิจกรรม “กำร
ออกระ เบี ยบ จัดตั้ งศู น ย์
ขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำล

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
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ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ต ำ ม อ ำ น ำ จ
ห น้ ำ ท่ี ข อ ง
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินได้
ทุกขั้นตอน 
 

ต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๓.๑.๑(๓) กิจกรรม “อบรม
ให้ควำมรู้ตำม พรบ. ขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ 
๓ .๑ .๒ (๑ )  ม ำ ต ร ก ำ ร 
“เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ี
ส ำคญัและหลำกหลำย” 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ กำรรับฟัง
ค ว ำม คิ ด เห็ น 
และตอบสนอง 
เร่ืองร้องเรียน/
ร้อ งทุ ก ข์ ข อ ง
ประชำชน 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “ กำร
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรด้ำน
กำรเงิน กำรคลงั พสัดุ และ
ทรัพยสิ์นของเทศบำลและ
ก ำ ร รั บ เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น
เก่ียวกบักำรเงินกำรคลงั”  
๓.๑.๓ (๑) มำตรกำร “จัด
ให้มีช่องทำงท่ีประชำชน
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของ
เทศบำลต ำบลเมองรำมนั 
๓.๑.๓ (๒) โครงกำรส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ 
๓.๒ .๑  (๑ ) โครงกำรจัด
ประชำคมแผน 
๓.๒.๑ (๒)กำรด ำเนินงำน
ศูนย์รับเร่ืองรำวร้องทุกข์
ของเทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ 
๓.๒.๑ (๓) กำรด ำเนินงำน
ศูนย์กับเร่ืองรำวร้องทุกข์

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 
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เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๓.๒.๒ (๑) มำตรกำรแกไ้ข
เหตุเดือดร้อนร ำคำญ ด้ำน
ก ำ ร ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๓ .๒ .๒  (๒ ) กิ จ ก ร ร ม
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู ้ร้องเรียน/
ร้องทุกขรั์บทรำบ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

 
 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 ๓ . ๓  ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ป ระ ช ำช น  มี
ส่ ว น ร่ ว ม
บริหำรกิจกำร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

๓.๓.๑ (๑) มำตรกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสนับสนุน
ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๓ .๓ .๑  (๒ )  ป ร ะ ชุ ม
ป ระช ำคมหมู่ บ้ ำน และ
ประชำคมต ำบลประจ ำปี 
๓.๓ .๑ (๓ ) กำรส่ งเส ริม
และสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน 
๓ .๓ .๒  (๑ ) ม ำต รก ำร
แต่งตั้ งตัวแทนประชำคม
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจำ้ง 
๓.๓.๓. (๑) กิจกรรมกำร
ป ระ เมิ น ผล ก ำรป ฏิ บั ติ
รำชกำรของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ 
๓ .๓ .๓  (๒ ) ม ำต รก ำร

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
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ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และ 
วิ ธี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บ้ำนเมืองท่ีดีของเทศบำล
ต ำบ ล เมื อ งรำมันห์ ต ำม
ช่ อ ง ท ำ ง ท่ี ส ำ ม ำ ร ถ
ด ำเนินกำรได ้
 

 
 
 
 

 
 

  

มิติท่ี ๓ รวม ๘ มำตรกำร/๙ กิจกรรม/ 
๒ โครงกำร 

     

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

๔ . ก ำ ร
เสริมสร้ำง
แ ล ะ
ป รับป รุง
ก ล ไก ใน
ก ำ ร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
ร ำ ช ก ำ ร
ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ ง
ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน 

๔ .๑  มี ก ำรจัด
วำงระบบและ
ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ควบคุมภำยใน
ต ำ ม ท่ี
คณะกรรมกำร
ต ร ว จ เ งิ น
แผน่ดินก ำหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ป ร ะ จ ำ ปี  ป ร ะ จ ำ ปี
งบ ป ร ะ ม ำณ  ๒ ๕ ๖ ๑ -
๒๕๖๔ 
๔.๑.๑ (๒) โครงกำรจดัท ำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
๔.๑.๑ (๒) กิจกรรมติดตำม
ประ เมินผลกำรควบคุ ม
ภำยใน 
๔ .๑ .๑  (๓ )  ม ำ ต ร ก ำ ร
ติดตำมประเมินผลระบบ
ควบคุ มภำยใน เทศบ ำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔ . ๒  ก ำ ร
สนับส นุน ให้

๔ .๒ .๑ (๑) กิจกรรมกำร
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินให้

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
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ภำคประชำชน
มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำร
บริหำรรำชกำร 
ตำมช่องทำงท่ี
ส ำ ม ำ ร ถ
ด ำเนินกำรได ้

ประชำชนไดรั้บทรำบ   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมำย
เหตุ 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำ
ณ(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 ๔ . ๓  ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ ำท ก ำ ร
ตรวจสอบของ
สภำทอ้งถ่ิน 

๔.๓.๑ (๑) โครงกำรอบรม
ให้ ค ว ำม รู้ด้ ำน ระ เบี ยบ 
กฎหมำยท้องถ่ิน ผูบ้ริหำร 
และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมกำร
ส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพ
สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำน
ของสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 ๔.๔ เสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วม
ข อ ง ชุ ม ช น
(Community) 

๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกำรติด
ป้ำยประชำสัมพนัธ์กรณีพบ
เห็นกำรทุจริต 
๔.๔.๑ (๒) มำตรกำรกำร
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มำตรกำร/๗ กิจกรรม/ 
๓ โครงกำร 
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๑.ช่ือโครงกำร:โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นคุณธรรมและจริยธรรมในปฏิบติัรำชกำร  

๒.หลกักำรและเหตุผล 

 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช๒๕๖๐ บญัญติัใหมี้ประมวลจริยธรรม เพื่อ

ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ขำ้รำชกำร หรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐแต่ละ

ประเภท โดยใหมี้กลไกและระบบในกำรบงัคบัใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประกอบกบักำรประกำศ

ประมวลจริยธรรมเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ซ่ึงหวัใจส ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นหมู่คณะอีกอยำ่งท่ี

ขำดไม่ไดค้ือคุณธรรม จริยธรรม เพรำะคุณธรรวมและจริยธรรม หมำยถึงกำรประพฤติ ปฏิบติั อนัถูกตอ้งดี

งำม ทั้ง กำย วำจำ และใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม ซ่ึงถำ้บุคลำกรทุกคนท่ีท ำงำนร่วมกนัมี

คุณธรรมและจริยธรรมประจ ำใจของตนเองแลว้ กำรปฏิบติังำนทุกอยำ่งตอ้งลุล่วงไปดว้ยดีและมี

ประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละผูม้ำรับบริกำรอยำ่งประชำชนก็จะไดรั้บกำร

เช่ือมัน่และไวว้ำงใจท่ีจะเขำ้รับบริกำรท่ีองคก์รนั้นๆ 

 ทั้งนั้นเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดใ้หค้วำมส ำคญัและเตรียมควำมพร้อมทั้งในดำ้นคน ไดแ้ก่ 

บุคลำกรทั้งขำ้รำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ขำ้รำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำทอ้งถ่ินและขำ้รำชกำรฝ่ำยประจ ำ 

รวมถึงพนกังำนจำ้ง จึงไดมี้กำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นคุณธรรมและจริยธรรมใน

กำรปฏิบติัรำชกำรใหแ้ก่ผูบ้ริกำร สมำชิกสภำ พนกังำนเทศบำลและพนกังำนจำ้งเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๓.วตัถุประสงค ์

 ๓.๑เพื่อเป็นกำรปลูกฝ่ังและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 ๓.๒เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ประชำชน 

 ๓.๓เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรประพฤติปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรม 

 ๓.๔เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัท่ีจะไม่กระท ำกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๔.เป้ำหมำย 
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 ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจำ้งเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จ ำนวน 

๘๐ คน 

๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖.วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จดัอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจำ้ง

เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ โดยเชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดควำมรู้ปละประสบกำรณ์

ต่ำงๆ ในกำรปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ใหป้ระพฤติปฏิบติัรำชกำรโดยยดึมัน่ในหลกั 

คุณธรรมและจริยธรรม  และมีกำรศึกษำดูงำนหรือท ำกิจกรรมนอกสถำนท่ีในบำงโอกำส 

๗.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 ๔ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

 ๑๕๐,๐๐๐ บำท  

๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

 ส ำนกังำนปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ตวัช้ีวดั 

  ประชำชนผูม้ำรับผิดชอบท่ีเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ประเมินควำมพอใจในกำรปฏิบติั

ของพนกังำน โดยใชแ้บบประเมินเป็นตวัช้ีวดั และตอ้งไดรั้บผลกำรประเมินมำต ่ำกวำ่ร้อยละ ๗๐ 

 ผลลพัธ ์

  ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจำ้งเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เกิด

จิตส ำนกท่ีดีในกำรต่อตน้กำรทุจริต และประพฤติปฏิบติัโดยยดึมัน่ตำมหลกัประมวลจริยธรรม 
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๑.ช่ือโครงกำร: โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.หลกักำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได ้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงกำรตำมแนว

พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ ไดท้รงเล็งเห็นสภำพควำมเป็นอยูท่ี่ยำกจนของรำษฎร 

พร้อมไดรั้บพระรำชทำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนใหห้น่วยงำนต่ำงๆ น ำไปวำงแผนปฏิบติัใหค้วำมช่วยเหลือ

แกไ้ขปัญหำใหก้บัรำษฎรผูป้ระสบควำมทุกขย์ำก ดอ้ยโอกำสและยำกจนตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศ โดย

เนน้ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกใหส้ำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่ง “พออยู ่พอ

กิน” และขณะเดียวก็เป็นกำรปูพื้นฐำนไวส้ ำหรับ “ควำมกินดี อยูดี่ ในอนำคต” ดว้ย ดงันั้น โครงกำรอนั

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริจึงเป็นโครงกำรท่ีมุ่งพฒันำรำษฎรผูย้ำกไร้ใหมี้ฐำนะ ควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

โดยเฉพำะประชำชนในชนบทท่ีห่ำงไกล ทุรกนัดำรและยำกจนอยำ่งแทจ้ริง  โดยมีหลกักำรส ำคญัคือ กำร

แกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ เป็นขั้นตอนตำมล ำดบัควำมจ ำเป็น ประหยดั กำรพึ่งพำตนเอง ส่งเสริมควำมรู้ และ

เทคนิควิชำกำรสมยัใหม่ท่ีเหมำะสม นอกจำกนั้น ยงัมุ่งเนน้กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อใหชุ้มชน

สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และควำมตอ้งกำรของชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภำพของ

พื้นท่ี และควำมพร้องของเกษตรไดด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของเกษตร 

เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์จึงจดัท ำ โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ มำประยกุตเ์ผยแพร่ใหก้บัผูมี้รำยไดน้อ้ย ดว้ยโอกำสทำงสังคมและ

ประชำชนทัว่ไปท่ีสนใจ 

๓.วตัถุประสงค ์

       ๓.๑ส่งเสริมอำชีพใหก้บัคนยำกจนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

       ๓.๒ส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประกอบอำชีพของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

       ๓.๓สำมำรถน ำควำมรู้ไปสร้ำงรำยไดใ้หก้บัตนเอง 

       ๓.๔สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔.เป้ำหมำยและผลผลิต 

         ประชำชนและผูท่ี้มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 

             เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖.วิธีกำรด ำเนินกำร 

             ๖.๑ ประชำสัมพนัธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ 

              ๖.๒ จดัอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพใหก้บัผูร่้วมโครงกำร 

              ๖.๓ ศึกษำดูงำนในสถำนท่ีจริง 

              ๖.๔ ฝึกปฏิบติังำนอยำ่งจริงจงั 

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

               เดือนธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

               ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

๙. ผูรั้บผิดชอบ 

               กองกำรศึกษำ  

๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 

                ๑๐.๑ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรประกอบอำชีพในชุมชน 

                ๑๐.๒ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรสำมรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 

                ๑๐.๓ มีรำยไดเ้พิ่มขึ้น ลดร่ำยจ่ำย เกิดควำมพอเพียง 

                ๑๐.๔ เกิดกำรเรียนรู้และเขำ้ใจหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติท่ี ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต 

 ๒.๑ แสดงเจตนำจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำร  

๑. กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. หลกักำรและเหตุผล 

 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ำยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแลว้ ๓ 

ฉบบั ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู่เป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่กำรเป็นประเทศท่ีมี

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บ

ควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกัษรั์กษำผลประโยชน์ของ

ชำติและประชำชนเพื่อใหป้ระเทศไทยท่ีมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดำ้นควำมโปร่งใสทดัเทียมนำนำ

อำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้นทุจริต” มีเป้ำหมำยหลกัเพื่อให้

ประเทศไทยไดรั้บกำรประเมินดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่นอยกวำ่ร้อย

ละ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงกำรท่ีระดบัคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐตอ้งมีระดบัธรรมำภิบำลท่ี

สูงขึ้น เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐและประชำชนตอ้งพฤติกรรมแตงต่ำงจำกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใชต้ ำแหน่งหนำ้ท่ี

ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ ำหนดยทุธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น ๖ ยทุธศำสตร์ ดงัน้ี 

 ยทุธศำสตร์ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๒ ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๓ สกดักั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

 ยทุธศำสตร์ ๔ พฒันำระบบป้องกนักำรทุจริตเชิงรุก 

 ยทุธศำสตร์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๖ ยกรพดบัคะแนนดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใตโ้ครงสร้ำงกำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำร

ตำมหลกักำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ท่ีมุ่งเนน้กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ทอ้งถ่ินปละเป็น

กลไกหน่ึงในกำรส่งเสริมกำปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรจดัท ำบริกำร
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สำธำรณะและกิจกรรมสำมำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน กำรพฒันำองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหเ้กอดควำมยัง่ยนืรัฐจะตอ้งใหค้วำมเป็นอิสระแองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัแห่งกำรก

ครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หน่วยงำนหลกัในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจแกไ้ขปัญหำในระดบัพื้นท่ี 

ส่วนกำรก ำกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท ำไดเ้ท่ำท่ีจ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และตอ้ง

เป็นไปเพื่อกำรคุม้ครองประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

 ทั้งน้ี ตอ้งยอมรับวำ่ปัญหำทำงทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีกำรครหำ ท่ีได้

สร้ำงควำมขมขื่นใจใหแ้ก่คนท ำงำนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำเป็นเวลำชำ้นำน ซ่ึงหำกพิจำรณำ

จ ำนวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบกบัมีปัจจยันำนปักำรท่ีคอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนควำม

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต  ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินให้เหือดหำยไป และหำกจะวำ่กนัไป 

เร่ืองในท ำนองเดียวกนัก็สำมำรถเกิดขึ้นกบัคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่คนท ำงำน

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ ำนวนมำก และมำกกวำ่คนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืนๆ จึงมีโอกำสหรือ

ควำมเป็นไปไดสู้งท่ีครหำท ำงนในทอ้งถ่ิน อำจตอ้งถูกครหำในเร่ืองกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบมำกกวำ่ 

แมว้ำ่โอกำรหรือช่องทำงท่ีคนท ำงำนในทอ้งถ่ินจะใชอ้ ำนำจออกนอกลู่นอกทำง จะมีไดไ้ม่มำกเท่ำกบั

คนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน และมูลค่ำควำมเสียหำยของรัฐ ท่ีคนท ำงำนในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดก่้อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดงันั้น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งเห็นชดัเป็นรูปธรรม ดว้ยกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต ส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส มีควำมเขม้แขง็ในกำรบริกำรรำชกำรตำม

หลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมำภิบำล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดบั

มำตรฐำนในกำรป้องกนักำรทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศต่อไป 

๓. วตัถุปะสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ดว้ย

กำรท ำแผนป้องกนักำรทุจริตในองคก์รท่ีบริหำร 

๔.เป้ำหมำยและผลผลิต 
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 ๔.๑ ประกำรเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำทุจริตของผูบ้ริหำร อยำ่งนอ้ง ๑ ฉบบั 

 ๔.๒ มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรต่อสำธำรณะชน อยำ่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

 ๔.๓ แผนปฏิบติักำรป้องกนักำทุจริตขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖.วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๖.๓ จดัตั้งคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๔ ประชุมคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๕ จดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๖ ประกำศใชแ้ผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต  

 ๖.๗ ด ำเนินกำรแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต  

 ๖.๘ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ 

 งำนตรวจสอบภำยใน  
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๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต  

 -มีประกำรเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำทุจริตของผูบ้ริหำร อยำ่งนอ้ง ๑ ฉบบั 

 -มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรต่อสำธำรณะชน อยำ่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

 -มีแผนปฏิบติักำรป้องกนักำทุจริตขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ๔ ปี  จ ำนวน ๑ ฉบบั 

 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์

 -กำรบริหำรรำชกำรขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกนักำรทุจริตของ

บุคคลำกรองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

 -ลดขอ้ร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยเุทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์  

ช่ือโครงกำร :โครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยเุทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์  
ประจ ำปี  :ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยทุธศำสตร์ท่ี   :๓ 
แผนงำน  :สร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 

๑.  หลกักำรและเหตุผล   

  เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีประชำกรทั้งส้ิน  ๕,๑๗๐  คน  โดยมีประชำกรผูสู้งอำยุจ ำนวน  
๖๕๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๖๗  ของประชำกรทั้งหมด ผูสู้งอำยแุบ่งเป็นชำย  ๒๘๗  คน หญิง  ๓๖๘  คน  
ในจ ำนวนน้ี มีผูสู้งอำยท่ีุแสดงควำมจ ำนงรับเบ้ียยงัชีพจ ำนวน  ๔๗๓  คน ประชำกรส่วนใหญ่ นบัถือศำสนำ
อิสลำม คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๒  ของจ ำนวนผูสู้งอำยท่ีุมีอยูใ่นเขตเทศบำล 

  โครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ มีกำรด ำเนินกำรโดยผำ่นกำรจดั
ประชำคมผูสู้งอำยุเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดรั้บควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 
โดยมีเป้ำประสงค ์คือ 
 ๑. มีระบบและกลไกกำรขบัเคล่ือนงำนดำ้นผูสู้งอำยุอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรบูรณำกำรในทุก
ระดบั   
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 ๒.ประชำชนและทุกภำคส่วนตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเขำ้สู่สังคม
สูงวยัอยำ่งมีคุณภำพ 
 ๓.ผูสู้งอำยไุดรั้บกำรคุม้ครอง ส่งเสริมและสนบัสนุน และภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพฒันำงำน
ดำ้นผูสู้งอำย ุ
 ๔ . องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  ซ่ึงปัจจุบันศูนย์
พฒันำกำรจดัสวสัดิกำรผูสู้งอำยุบ้ำนทกัษิณ จงัหวดัยะลำมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอำยุของ
แต่ละพื้นท่ีขึ้นเพื่อให้ประชำชนและทุกภำคส่วนตระหนกั และให้ควำมส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
เขำ้สู่สังคมสูงวยัอยำ่งมีคุณภำพ 
  คุณภำพชีวิตเป็นเป้ำหมำยหลกัของสังคม คือผูสู้งอำยุมีสุขภำพกำยและจิตใจท่ีแข็งแรง ไม่
เกิดภำวะพึ่งพำเป็นภำระแก่ผูดู้แล และเกิดภำวะทุพพลภำพในท่ีสุด กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรออกก ำลงักำย 
กำรให้ควำมรู้ จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะสำมำรถช่วยให้ผูสู้งอำยุมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้นรวมทั้งช่วยฟ้ืนฟูสุขภำพให้ดี
ขึ้น และจะท ำใหผู้สู้งอำยมีุชีวิตอยูอ่ยำ่งมีคุณค่ำสำมำรถท ำประโยชน์ใหแ้ก่สังคมและมีควำมสุขในป้ันปลำย
ของชีวิต  
  จำกสภำพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพำะแรงงำนคุณภำพ ภำครัฐ และครัวเรือนจะมีภำระ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้ นในกำรดูแลและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผูสู้งอำยุในด้ำนต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อภำระ
งบประมำณของภำครัฐในกำรดูแลผูสู้งอำยุ ทั้งในเร่ืองสวสัดิกำรทำงสังคม สุขภำพ และเศรษฐกิจ จึงตอ้งมี
กำรเตรียมพร้อมให้สังคมและชุมชนสำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำง
เหมำะสม โดยอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกำรน้ี เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เห็นถึงควำมส ำคญัของสุขภำพของผูสู้งอำยุ และเพื่อ
เป็นกำรพฒันำสังคมและพฒันำคุณภำพชีวิตของผูสู้งอำยุ ไดจ้ดัโครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุเทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ โดยมีกำรเชิญผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หน่วยงำนในพื้นท่ีร่วมในโครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุ
เทศบำลต ำบลเมืองรำมันห์ อ ำเภอรำมัน จงัหวดัยะลำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวนัท่ี  ๒๐  
กุมภำพนัธ์  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

๒. วตัถุประสงค ์

 ๒.๑  เพื่อใหค้วำมรู้ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพ ร่ำงกำย และจิตใจของผูสู้งอำยเุพื่อเป็นกำรสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจแก่ผูสู้งอำย ุเพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บควำมรู้ข่ำวสำรจำกกำรร่วมพูดคุยสนทนำร่วมกนั 
 ๒.๒  เพื่อเป็นกำรพฒันำสังคมและคุณภำพชีวิตของผูสู้งอำยุและประชำชนเพื่อให้ผูสู้งอำยุและ
ประชำชนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกโครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุ มำปรับใชแ้ละพฒันำชีวิตของตนเอง
และในชุมชน 
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 ๒.๓  เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดม้ำเผยแพร่ ส่งเสริม และแนะน ำให้ผูสู้งอำยุและ
ประชำชนในทอ้งถ่ินได้รู้และเขำ้ใจในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและกำรด ำเนินชีวิตในชุมชน รับฟังควำม
คิดเห็นของผูสู้งอำยใุนเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๒.๔  เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอำยุและประชำชนในชุมชนเกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถ่ินทั้งใน
ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและกำรอยูร่่วมกนัของสังคมท่ีหลำกหลำยวฒันธรรม ท ำใหชุ้มชนเขม้แขง็ 

๓.  เป้ำหมำย 

 ๑.ผูสู้งอำย ุ     จ ำนวน   ๖๐  คน 
 ๒.ผูดู้แลผูสู้งอำยุ      จ ำนวน           ๓๐  คน 
     รวมทั้งส้ิน  ๙๐  คน 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 

๔.๑  ท ำหนงัสือเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมหำรือกำรด ำเนินงำน  
๔.๒  ประชุมคณะผูบ้ริหำร,สมำชิกสภำเทศบำล,พนกังำนเทศบำล,พนกังำนจำ้ง ผูสู้งอำย ุประชำชน

ในพื้นท่ี หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมกำร ด ำเนินงำนตำมโครงกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยพุร้อมมอบหมำยกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ 

๔.๓  ประชำสัมพนัธ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ เช่นเสียงตำมสำย และกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นผูน้ ำชุมชน 
๔.๔  ประสำนหน่วยงำนในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กำรประสำน วิทยำกรผูใ้หค้วำมรู้ โดยไดมี้กำร

ประสำนวิทยำกรจำก  โรงพยำบำลรำมนัและส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอรำมนั  
  ๔.๕  ด ำเนินงำนตำมโครงกำรในวนัท่ี  ๒๐  กุมภำพนัธ์  ๒๕๖๑ โดยในกำรด ำเนินงำน แบ่ง
ออกเป็น  ๓  ส่วน คือ  ๑) กำรบรรยำย ๒) กำรฝึกปฏิบติั  ๓)กำรประกวดผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร(รำยละเอียด
แนบทำ้ย) 

๔.๖  ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
๔.๗  สรุป รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน 
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๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

      ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ถึง  เดือนมกรำคม  ๒๕๖๑ 

ท่ี กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ธ.ค. 
๑-๑๕ 

ธ.ค. 
๑๖-๓๐ 

ม.ค. 
๑-๑๕ 

ม.ค. 
๑๖-๓๐ 

ก.พ. 
๑-๑๕ 

ก.พ. 
๒๑-๒๘ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

ท ำหนงัสือเชิญประชุม 

ประชุมเพื่อด ำเนินงำนโครงกำร 

ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 

ประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เตรียมกำรด ำเนินงำน 

จดัโครงกำรฯ 

ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

      

 

๖.  สถำนท่ีด ำเนินกำร 
  ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยเุทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ อ ำเภอรำมนั 
จงัหวดัยะลำ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐  ก.พ.  



30 
 

 

๗.  งบประมำณ 
งบประมำณเทศบญัญัติรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงำนสร้ำงควำม

เขม้แข็งของชุมชน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริม
อำชีพผูสู้งอำยุและผูพ้ิกำรในเขตเทศบำล ตั้งไว ้ ๓๐,๐๐๐.-บำท(เงินสำมหม่ืนบำทถว้น) เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ดงัน้ี  

๑. ค่ำอำหำรกลำงวนัจ ำนวน  ๙๐  คนๆละ  ๕๐.-บำท เป็นเวลำ  ๑  วนั   เป็นเงิน    ๔,๕๐๐.-บำท 
๒. ค่ำอำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม จ ำนวน ๙๐ คนๆละ ๒๕.-บำท  ๒  ม้ือ    เป็นเงิน    ๔,๕๐๐.-บำท 
๓. ค่ำวิทยำกร  ๔  คนๆละ  ๓  ชัว่โมงๆละ  ๖๐๐.-บำท                     เป็นเงิน    ๗,๒๐๐.-บำท 
๔. ค่ำวสัดุอุปกรณ์ในกำรจดัอบรมฯ(เอกสำรแนบทำ้ย)               เป็นเงิน  ๑๓,๘๐๐.-บำท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      ๓๐,๐๐๐.-บำท 
(เงินสำมหม่ืนบำทถว้น) 

หมำยเหต ุ: ทุกรำยกำรสำมำรถถวัเฉ่ียวจ่ำยไดเ้ท่ำท่ีจ่ำยจริง 

๘.  หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  

 ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๙. ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

        ๑  ผูสู้งอำยขุวญัและก ำลงัใจประชำชนไดรั้บควำมรู้ข่ำวสำรจำกกำรร่วมพูดคุยสนทนำร่วมกนั 
 ๒  ผูสู้งอำยแุละประชำชนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกศูนยพ์ฒันำและส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำย ุมำปรับ
ใชแ้ละพฒันำชีวิตของตนเองและในชุมชน 
 ๓  สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดม้ำเผยแพร่ ส่งเสริม และแนะน ำใหผู้สู้งอำยแุละ
ประชำชนในทอ้งถ่ินไดรู้้และเขำ้ใจในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและกำรด ำเนินชีวิตในชุมชน รับฟังควำม
คิดเห็นของผูสู้งอำยใุนเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๔  ผูสู้งอำยแุละประชำชนในชุมชนเกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถ่ินทั้งในดำ้นกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตและกำรอยูร่่วมกนัของสังคมท่ีหลำกหลำยวฒันธรรม ท ำใหชุ้มชนเขม้แขง็ 
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โครงกำรจดักิจกรรมโลกสดใสดว้ยมือเยำวชน 
ยทุธศำสตร์   กำรพฒันำกำรเสริมสร้ำง และ รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน   กิจกรรมเด็ก และ เยำวชน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองกำรศึกษำ 
 
๑. หลกักำรและเหตุผล 
 
 ตำมพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๕ ก ำหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำน และจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซ่ึงเด็กและเยำวชนเป็นทรัพยำกรท่ีมีควำมส ำคญัควรไดรั้บกำร
พัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้อยู่เสมอ สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย
ตระหนักในคุณค่ำของควำมเป็นไทย ทั้งน้ีกำรจดักิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องโหว่ในกำรเกิดปัญหำสังคม โดย
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนไดมี้ส่วนร่วมอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำรตำม
พระรำชบญัญติัส่งเสริมและพฒันำเด็กเยำวชนแห่งชำติ 
 
 ดงันั้น เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดจ้ดัท ำโครงกำรโลกสดใสดว้ยมือเยำวชน เพื่อเป็นองคก์รกลำง
ของเด็กและเยำวชนในระดบัชุมชน ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนของเยำวชนในชุมชนประสำนกลุ่มต่ำงๆ ภำยใน
ชุมชนรวมสังเครำะห์ปัญหำควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำ และขอ้เสนอในกำรรวมกลุ่มกนัท ำกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์กนัอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำรจดัระบบกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นระบบเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นรูปธรรม และช่วยสร้ำงควำมสมคัรสมำน ควำมสำมคัคีของเยำวชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ รวมถึงทกัษะกำรเป็นผูน้ ำกำรบริหำรจดักำรองคก์ร กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเขม้แข็งให้กบัองคก์รเด็ก
และเยำวชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จะไดเ้ป็นพื้นฐำนใหก้บัครอบครัวใหมี้ควำมสุขต่อไป 
  
๒.วตัถุประสงค ์
 ๒.๑ ) เพื่อใหเ้ยำวชนไดมี้โอกำสท ำงำนบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม รู้บทบำทหนำ้ท่ีของตนเองอนัจะ
น ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักทอ้งถ่ินพร้อมท่ีจะดูแลรักษำสมบติัสำธำรณะ 
 ๒.๒ ) เพื่อฝึกกำรเป็นผูน้ ำ ผูต้ำมท่ีดี กำรร่วมกิจกรรมเป็นทีม ส่งเสริมศักยภำพของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรมนนัทนำกำร 

๒.๓ ) เพื่อให้แกนน ำกลุ่มเยำวชน ได้ท ำกิจกรรมร่วมกันส่งผลให้เกิดควำมสันติสุข โดยกำรท่ี
เยำวชนซ่ึงมีควำมหลำกหลำยทำงศำสนำและวฒันธรรม ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ เรียนรู้ร่วมกนัเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 
เม่ือเติบโตขึ้นเป็นผูใ้หญ่จะเป็นเครือข่ำยทำงสังคมดูแลบำ้นเมืองต่อไป 
 ๒.๔ ) เพื่อเป็นกำรขยำยผลกำรสร้ำงแกนน ำเยำวชนในกลุ่มต่อไป และน ำมำประสำนกบัโครงกำรท่ี
เทศบำลจะด ำเนินกำรต่อไป 
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 ๒.๕ ) เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์ และเปิดกวำ้งดำ้นควำมคิดโดยกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี
  
 
๓. เป้ำหมำย 
 -  เยำวชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์  จ ำนวน  ๘๐ คน 
 -  ผูรั้บผิดชอบโครงกำร และเจำ้หนำ้ท่ีควบคุมโครงกำร จ ำนวน  ๑๒ คน   
    
๔. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๔.๑ ) ประสำนงำน กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔.๒ ) แจง้ประชุม และ คดัเลือกเยำวชน 
๔.๓ ) แต่งตั้งคณะท ำงำน 
๔.๔ ) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
๔.๕ ) ประเมินผล 
๔.๖ ) สรุปรำยงำนผล 
 

๕. กิจกรรมและสถำนท่ีด ำเนินกำร 
๕.๑ ) ฝึกอบรมสร้ำงควำมรู้จกัแบ่งกลุ่ม 
๕.๒ ) พิธีปล่อยแถว 
๕.๓ ) ฝึกอบรมสร้ำงจิตส ำนึก เสริมทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม       ภำวะ 

ผูน้ ำ ศิลปะกำรพูด กำรคิด มำรยำทสังคม กระบวนกำรส่วนร่วม 
๕.๔ ) ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี 
๕.๕ ) สรุปและเดินทำงกลบั 
 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วนัท่ี ๒๑ – ๒๕  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๗.งบประมำณ 
            งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๐ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกบักำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน หมวดค่ำใชส้อย ประเภทค่ำใชจ่้ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำร
ท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักิจกรรมโลกสดใสด้วยมือเยำวชน ตั้งไว ้
๒๐๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บำท โอนเพิ่มคร้ังท่ี ๙ ลงวนัท่ี ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ 
บำท เพื่อจ่ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำน ้ ำด่ืม ค่ำเส้ือ ค่ำหมวก และอุปกรณ์กำรสำธิตปฏิบัติงำน
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ภำคสนำม ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวสัดุส ำนักงำน ค่ำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย ค่ำเดินทำง
ไปทศันศึกษำดูงำน ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
 
         รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๓๘๐,๐๐๐ บำท  

        (เงินสำมแสนแปดหม่ืนบำทถว้น) (ภำคผนวก ก) 
                   (ทุกรำยกำรถวัเฉล่ียจ่ำยเท่ำท่ีจ่ำยจริง)    

 
๘. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
 กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์     
                 
 
๙. หน่วยงำนท่ีสนบัสนุน 
   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
 
๑๐. ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
 

๑๐.๑ ) แกนน ำเยำวชนไดท้ ำกิจกรรมร่วมกนัส่งผลให้เกิดผลควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ     และ
วฒันธรรมใหมี้ปฏิสัมพนัธ์เรียนรู้ร่วมกนั 

๑๐.๒ ) เยำวชนไดเ้ปิดกวำ้งดำ้นควำมคิด และเกิดกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
๑๐.๓ ) เยำวชนไดรั้บกำรพฒันำ และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
๑๐.๔ ) เยำวชนไดรู้้ถึงบทบำทหนำ้ท่ีของตนเองในสังคม 
๑๐.๕ ) เยำวชนไดรั้บกำรพฒันำทกัษะดำ้นผูน้ ำ  

 ๑๐.๖ ) เยำวชนมีควำมรู้รักสำมคัคีต่อกนั 
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โครงกำรฝึกอบรมทกัษะทำงดำ้นกีฬำ (ฟุตบอล) ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 

******************************************* 

๑. ช่ือโครงกำร ฝึกอบรมฝึกทกัษะทำงดำ้นกำรกีฬำ (ฟุตบอล) ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

๒. หลกักำรและเหตุผล 

  กำรแข่งขนักีฬำฟุตบอลเป็นกีฬำยอดนิยมท่ีเล่นกันแพร่หลำยทั่วโลก เช่นกันในท้องถ่ิน 

(เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์) มีผูส้นใจเล่นกีฬำประเภทน้ีเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเล่นกนัอยู่ใน

ชุมชนต่ำงๆ ภำยในเทศบำล และปัจจุบนัน้ีได้มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรเล่นฟุตบอลนอกชุมชนต่ำง

ทอ้งท่ีต่ำงๆ กำรกีฬำเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมยัให้สมบูรณ์แขง็แรงมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ไม่ไปมัว่สุมกบั

อบำยมุขและส่ิงเสพติดเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐในกำรพฒันำเด็ก และเยำวชนท่ีมีคุณภำพ 

  ดงันั้น เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำยของเด็ก

และเยำวชนมีควำมสมบูรณ์ และห่ำงไกลยำเสพติด จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมฝึกทักษะทำงด้ำน                

กำรกีฬำ (ฟุตบอล) 

 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๓.๑) เพื่อใหเ้ด็กและเยำวชนใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน์ มีร่ำงกำยแขง็แรงห่ำงไกลยำเสพติด 

 ๓.๒) เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมสำมคัคีระหวำ่งชุมชนในเขตเทศบำล 

 

๔. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยำวชนในเขตเทศบำล ทีมีอำยรุะหวำ่ง ๖ – ๑๒ ปี จ ำนวน ๖๐ คน 

 

๕. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 ๕.๑) ประชุมคณะกรรมกำรจดัโครงกำร 

 ๕.๒) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 ๕.๓) ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

 ๕.๔) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
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๖. สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 ๖.๑) เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

 ๖.๒) สนำมกีฬำกลำงอ ำเภอรำมนั 

๗. หน่วยงำนผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

 กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือน มีนำคม – เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

 งบประมำณในกำรจดัโครงกำรน้ี ตั้งจ่ำยจำกเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร หมวดค่ำใช้สอย 

ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมฝึกทกัษะทำงดำ้นกีฬำ (ฟุตบอล) หนำ้ ๒๐/๒๕ ตั้งไวเ้ป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท  (เงินส่ีหม่ืนบำทถว้น) 

เพื่อใชเ้ป็นค่ำใชจ่้ำย ดงัน้ี 

 ๑. ค่ำอำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืมวนัละ ๒๕ บำท รวม ๑๕ วนั รวม ๖๐ คน 

         เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐  บำท  

 ๒. ค่ำวสัดุอุปกรณ์      เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐  บำท 

             รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔๐,๐๐๐  บำท 

            (เงินส่ีหม่ืนบำทถว้น) 

                                        (ทุกรำยกำรสำมำรถถวัเฉล่ียจ่ำยไดเ้ท่ำท่ีจ่ำยจริง) 

๑๐. ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

 ๑๐.๑) เพื่อใหเ้ด็กและเยำวชนใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน์ มีร่ำงกำยแขง็แรงห่ำงไกลยำเสพติด 

 ๑๐.๒) เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมสำมคัคีระหวำ่งชุมชนในเขตเทศบำล 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม แหล่ง

ท่องเท่ียว พฒันำ และปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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2. หลกักำรและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยำกรป่ำไมอ้ยูเ่ป็นจ ำนวนมำก กำรลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำไม้

ท่ีผิดกฎหมำยเพิ่มมำกขึ้นอยำ่งรวดเร็ว ท ำใหปั้จจุบนัทรัพยำกรป่ำไมข้องประเทศไทยมีจ ำนวนลดนอ้ยลง ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อธรรมชำติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยูข่องประชำชนเป็น

อยำ่งมำก หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงไดมี้กำรริเร่ิมโครงกำรอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไม ้ซ่ึงจะ

สำมำรถช่วยใหธ้รรมชำติของประเทศไทยกลบัมำมีควำมสมดุลเพิ่มมำกขึ้น พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั

และสมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไมข้องประเทศ โดยทั้งสองพระองค์

ท่ำนไดพ้ยำยำมคิดคน้หำวิธีนำนปักำรท่ีจะเพิ่มปริมำณป่ำไมข้องประเทศไทยใหม้ำกขึ้นอยำ่งมัน่คงและ

ยัง่ยนื ซ่ึงพระองคท์่ำนไดเ้สนอวิธีท่ีเรียบง่ำยและประหยดัในกำรด ำเนินงำน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกป่ำ 3 

อยำ่ง เพื่อประโยชน์ 4 อยำ่ง” ปลูกป่ำ 3 อยำ่ง ไดแ้ก่ ปลูกไมใ้หพ้ออยู ่พอกิน พอใช ้และระบบนิเวศน์ “พอ

อยู”่ หมำยถึง ไมเ้ศรษฐกิจ ปลูกไวท้ ำท่ีอยูอ่ำศยัและจ ำหน่ำย “พอกิน” หมำยถึง ปลูกพชืเกษตรเพื่อกำรกิน

และสมุนไพร “พอใช”้ หมำยถึง ปลูกไมไ้วใ้ชส้อยโดยตรงและพลงังำน เช่น ไมฟื้น และไมไ้ผ ่เป็นตน้ เพื่อ

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐำนะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชำชนมำกท่ีสุด ไดต้ระหนกัถึงหนำ้ท่ี

และควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกนัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จึงไดจ้ดัท ำ

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและในเขตองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนไดร่้วมกนัอนุรักษ ์ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตนเอง 

3. วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมจิตส ำนึกสำธำรณะใหป้ระชำชนเกิดควำมตระหนกัและมีส่วนร่วมในกำร

รักษำประโยชน์สำธำรณะ  

 2. เพื่อใหป้ระชำชนเกิดควำมตระหนกัและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมได ้

 3. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี และสร้ำงกลุ่มอำสำสมคัรและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มใน

ชุมชนเพิ่มมำกขึ้น 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1. ประชำชนในพื้นท่ี ปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่ำชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน7หมู่บำ้น โดยปลูกพนัธุ์ไมป้ระเภทต่ำงๆ ทั้งไมย้นืตน้ ไมป้ระดบั ไมผ้ล ไม้

ดอก และพืชผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้เป็นตน้ 

 2.  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สภำพแหล่งน ้ำ คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 3 หมู่บำ้น และพื้นท่ีทั้งหมดในเขตองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยบูรณำกำรร่วมกนักบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองคก์รภำค

ประชำชนต่ำงๆ  

5. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 พื้นท่ีสำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแหล่งน ้ำ คู 

คลอง ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 1. จดัอบรมผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรพร้อมช้ีแจงควำมเป็นมำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำร  

 2. จดัเวทีระดมควำมคิดเห็นกำรจดักิจกรรมและกำรจดัตั้งกลุ่มพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มประจ ำ

ชุมชน  

 3. จดัเวทีเสวนำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มประจ ำชุมชน  

 4. จดักิจกรรมร่วมกนัปลูกตน้ไมใ้นชุมชน พฒันำ ขุดลอก คูคลอง ก ำจดัวชัพืชในแม่น ้ำคู

คลอง ท ำควำมสะอำดถนนและพื้นท่ีสำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 5. จดักิจกรรมพฒันำ ปรับปรุงภูมิทศัน์ และอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนใหมี้

ควำมสวยงำม สะอำด ร่มร่ืน น่ำพกัผอ่นหย่อนใจและเป็นสถำนท่ีออกก ำลงักำยของประชำชนในชุมชนและ

ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชำชนทัว่ไป 
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 6. จดักิจกรรมศึกษำดูงำนหมู่บำ้น/ชุมชน หรือหน่วยงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำร

อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นกรณีตวัอยำ่งใหแ้ก่ชุมชนต่ำงๆ ในเขตองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ----------  บำท 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. ประชำชนเกิดควำมตระหนกัและมีส่วนร่วมในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ เขำ้ร่วม

กลุ่มอำสำสมคัรพิทกัษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมำกขึ้น 

 2. ประชำชนเกิดควำมตระหนกัและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมได ้ 

 3. ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้น และทรัพยำกรธรรมชำติมีมำกขึ้น 

1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรปฏิบติัตนตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. หลกักำรและเหตุผล 

 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ำยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแลว้ ๓ 

ฉบบั ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู่เป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่กำรเป็นประเทศท่ีมี

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บ

ควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกัษรั์กษำผลประโยชน์ของ
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ชำติและประชำชนเพื่อใหป้ระเทศไทยท่ีมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดำ้นควำมโปร่งใสทดัเทียมนำนำ

อำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้นทุจริต” มีเป้ำหมำยหลกัเพื่อให้

ประเทศไทยไดรั้บกำรประเมินดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่นอยกวำ่ร้อย

ละ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงกำรท่ีระดบัคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐตอ้งมีระดบัธรรมำภิบำลท่ี

สูงขึ้น เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐและประชำชนตอ้งพฤติกรรมแตงต่ำงจำกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใชต้ ำแหน่งหนำ้ท่ี

ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ ำหนดยทุธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น ๖ ยทุธศำสตร์ ดงัน้ี 

 ยทุธศำสตร์ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๒ ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๓ สกดักั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

 ยทุธศำสตร์ ๔ พฒันำระบบป้องกนักำรทุจริตเชิงรุก 

 ยทุธศำสตร์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ยทุธศำสตร์ ๖ ยกรพดบัคะแนนดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใตโ้ครงสร้ำงกำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำร

ตำมหลกักำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ท่ีมุ่งเนน้กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ทอ้งถ่ินปละเป็น

กลไกหน่ึงในกำรส่งเสริมกำปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรจดัท ำบริกำร

สำธำรณะและกิจกรรมสำมำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน กำรพฒันำองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหเ้กอดควำมยัง่ยนืรัฐจะตอ้งใหค้วำมเป็นอิสระแองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัแห่งกำรก

ครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หน่วยงำนหลกัในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจแกไ้ขปัญหำในระดบัพื้นท่ี 

ส่วนกำรก ำกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท ำไดเ้ท่ำท่ีจ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และตอ้ง

เป็นไปเพื่อกำรคุม้ครองประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

 ทั้งน้ี ตอ้งยอมรับวำ่ปัญหำทำงทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีกำรครหำ ท่ีได้

สร้ำงควำมขมขื่นใจใหแ้ก่คนท ำงำนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำเป็นเวลำชำ้นำน ซ่ึงหำกพิจำรณำ

จ ำนวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบกบัมีปัจจยันำนปักำรท่ีคอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนควำม
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คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต  ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินให้เหือดหำยไป และหำกจะวำ่กนัไป 

เร่ืองในท ำนองเดียวกนัก็สำมำรถเกิดขึ้นกบัคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่คนท ำงำน

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ ำนวนมำก และมำกกวำ่คนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืนๆ จึงมีโอกำสหรือ

ควำมเป็นไปไดสู้งท่ีครหำท ำงนในทอ้งถ่ิน อำจตอ้งถูกครหำในเร่ืองกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบมำกกวำ่ 

แมว้ำ่โอกำรหรือช่องทำงท่ีคนท ำงำนในทอ้งถ่ินจะใชอ้ ำนำจออกนอกลู่นอกทำง จะมีไดไ้ม่มำกเท่ำกบั

คนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน และมูลค่ำควำมเสียหำยของรัฐ ท่ีคนท ำงำนในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดก่้อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดงันั้น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งเห็นชดัเป็นรูปธรรม ดว้ยกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต ส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส มีควำมเขม้แขง็ในกำรบริกำรรำชกำรตำม

หลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมำภิบำล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดบั

มำตรฐำนในกำรป้องกนักำรทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศต่อไป 

๓. วตัถุปะสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ดว้ย

กำรท ำแผนป้องกนักำรทุจริตในองคก์รท่ีบริหำร 

๔.เป้ำหมำยและผลผลิต 

 ๔.๑ ประกำรเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำทุจริตของผูบ้ริหำร อยำ่งนอ้ง ๑ ฉบบั 

 ๔.๒ มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรต่อสำธำรณะชน อยำ่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

 ๔.๓ แผนปฏิบติักำรป้องกนักำทุจริตขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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๖.วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๖.๓ จดัตั้งคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๔ ประชุมคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๕ จดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต 

 ๖.๖ ประกำศใชแ้ผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต  

 ๖.๗ ด ำเนินกำรแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต  

 ๖.๘ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ 

 งำนตรวจสอบภำยใน  

๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต  

 -มีประกำรเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำทุจริตของผูบ้ริหำร อยำ่งนอ้ง ๑ ฉบบั 

 -มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผูบ้ริหำรต่อสำธำรณะชน อยำ่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

 -มีแผนปฏิบติักำรป้องกนักำทุจริตขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ๔ ปี  จ ำนวน ๑ ฉบบั 
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 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์

 -กำรบริหำรรำชกำรขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกนักำรทุจริตของ

บุคคลำกรองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

 -ลดขอ้ร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบติัรำชกำร 

 ๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมหลกัคุณธรรม ทั้งในเร่ืองกำร

บรรจุแต่งตั้ง โยกยำ้ย เล่ือนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน  

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบติัตำมระเบียบ) 

๒. หลกักำรและเหตุผล 

 พนกังำนเทศบำลต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้งของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เป็นบุคลำกร

ท่ีมีควำมส ำคญัต่อองคก์ร โดยกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำงำนของเทศบำลใหมี้ศกัยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิขอ

งำนใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร และประชำชนกำรพฒันำงำนขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเร่ิมมำจำก

บุคลำกรผูป้ฏิบติั ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำงำนให้มีคุณภำพดำ้นกิจกกรมพฒันำระบบบริหำรใหมี้

ประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสและกำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นธรรม

ตรวจสอบไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคทำ้ย ท่ีก ำหนดใหก้ำร

ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำร และกำร

เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๕๖ มำตรำ ๖ ท่ีก ำหนดใหก้ำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีนั้น ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประกอบกบัประกำศ

คณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบักำรบริหำรงำนของเทศบำล ลง
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วนัท่ี เดือน พ.ศ. และประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เร่ืองมำตรฐำนทัว่ไป

เก่ียวกบัจริยธรรมของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

 ดงันั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลใหมี้ประสิทธิภำพ เป็นไปตำม

หลกัคุณธรรมจริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได ้จึงไดจ้ดัใหมี้มำตรกำร

สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อก ำหนดมำตรกำรดำ้นควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล 

 ๓.๒ เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอง โปร่งสำมำรถ

ตรวจสอบได ้

 ๓.๓ เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบติัในดำ้นกำรบริหำรงำน

บุคคล 

 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกกำรปฏิบติัรำชกำรดำ้นบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลใหมี้ประสิทธิภำพได้

คนดี คนเก่ง เขำ้มำท ำงำน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จดัท ำมำตรกำรดำ้นกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล จ ำนวน ๑ มำตรกำร 

๕. พื้นท่ีด ำเนินงำน 

 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรบริหำรงำนบุคคลในเร่ืองกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกยำ้ย โอนเล่ือนต ำแหน่ง/

เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

เก่ียวกบักำรบริหำรบุคคลของเทศบำล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖.๒ น ำหลกัเกณฑก์ำรบริหำรบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบติังำนบุคคล 
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 ๖.๓ ประกำศเผยแพร่มำตรกำรบริหำรงำนบุคคล 

 ๖.๔ ก ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลกัธรรมำภิบำล 

 ๖.๕สรุปผลกำรด ำเนินงำรบริหำร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินงำน 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ  

 ส ำนกังำนปลดั 

๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต  

 - มีมำตรกำรด ำเนินงำนดำ้นบริหำรบุคคลของเทศบำลจ ำนวน ๑ รำยกำร 

 - เจำ้หนำ้ท่ีงำนบริหำรบุคคลสำมำรถปฏิบติังำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลกัธรรมำภิบำล 

 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์

 - ลดขอ้งร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรดำ้นบริหำรงำนของเทศบำลไม่นอ้ยกวำ่ ๙๐ % 

 - บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต ่ำกวำ่ระดบั 

๓ 

 - กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกนักำรทุจริตของเจำ้หนำ้ท่ีได้ 
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๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำล และหวัหนำ้ส่วนรำชกำร 

๒.หลกักำรและเหตุผล 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เป็นหน่วยงำนบริหำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมี

อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดั ท ำบริกำรสำธำรณะใหแ้ก่ประชำชนในทอ้งถ่ิน ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำล ทั้งท่ี

เป็นหนำ้ท่ีพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดใหเ้ทศบำลมีหนำ้ที

ตอ้งท ำอีกมำกมำยในกำรบริหำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผูม้ำรับบริกำรติดต่อกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ของ

เทศบำลนั้น มกัจะประสบปัญหำดำ้นควำมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร เน่ืองจำกภำรกิจมี

มำกมำย ไปรวมอยูก่บัฝ่ำยบริหำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจหรือมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสั่งกำรอนุมติั 

อนุญำต ไปยงัหวัหนำ้หน่วยงำน ระดบัส ำนกั กอง และฝ่ำยต่ำงๆ เป็นอุปสรรคอยำ่งยิง่ต่อกำรใหบ้ริกำร ท ำ

ใหก้ำรบริกำรเกิดควำมล่ำชำ้ ประชำชนไม่ไดรั้บควำมสะดวกอนัอำจเป็นสำเหตุหน่ึงของกำรกระท ำกำร

ทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ี ส่งผลใหก้ระบวกกำรภำครัฐเส่ือมประสิทธิภำพ  

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพรรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตร ๕๐ วรรคทำ้ย ท่ีก ำหนดใหก้ำร

ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำล ตอ้งไปเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชำชน โดยใชว้ิธีกำรบริหำร

กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำ วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ มำตรำ ๖ และมำตร ๓๗ ท่ีก ำหนดใหก้ำรปฏิบติังำนเกินควำมจ ำเป็นประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกและไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร กำรบริหำรกำรจะมีประสิทธิภำพ คุม้ค่ำ ตำม

พระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๘(๒),เตรส ท่ีก ำหนดใหน้ำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีใน

กำรสั่ง อนุญำต และอนุมติั เก่ียวกบัรำชกำรของเทศบำล มำตรำ ๔๘ สัตตรรส ก ำหนดใหน้ำยกเทศมนตรี 

ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลและเป็นผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนเทศบำล และ

ลูกจำ้งของเทศบำล มำตรำ ๔๘     วึสติ นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจกำรปฏิบติัรำชกำรให้แก่รองนำยกเทศมนตรี

ท่ีไดรั้บแต่งตั้งในกำรสั่งหรือกำรปฏิบติัรำชกำรของนำยกเทศมนตรีได ้มำตรำ ๔๘ เดกูนวีสติ ให้

ปลดัเทศบำลเป็นผูบ้งัคบับญัชำพนกังำนเทศบำล และลูกจำ้งเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำเทศบำล ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย และอ ำนำจหนำ้ท่ีอ่ืนตำมกฎหมำย ก ำหนด หรือ
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ตำมท่ีนำยกเทศมนตรี มอบหมำยประกอบกนัประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

 ดงันั้น เพ่อใหก้ำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ตอบสนองควำม

กำรของประชำชน  ลดขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรและไม่สร้ำงเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมีควำมยุง่ยำก จึงจ ำเป็นตอ้งมี

มำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำลขึ้น 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อใหล้ดขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรประชำชนใหไ้ดรั้บควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรประชำชน 

 ๓.๒ เพื่อใหป้ระชำชนมีควำมพึงพอใจกรบริกำรจำกหน่วยงำน 

 ๓.๓. เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมติัของผูบ้ริหำรทุกระดบั 

 ๓.๔ เพื่อป้องกนักำรผกูขำดอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรใชดุ้ลพินิจอนัอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำร 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จดัท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำล  และหวัหนำ้ส่วนรำชกำร จ ำนวน ๔ 

ฉบบั ประกอบ ดว้ยนำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยงำนให้

ปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำล และหวัหนำ้งำนส่วนรำชกำร ปลดัเทศบำลมอบหมำยงำนใหร้อง

ปลดัเทศบำล ปลดัเทศบำลมอบหมำยงำนใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำร 

๕. พื้นท่ีด ำเนินงำน 

 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ขอ้บงัคบัและหนงัสือสั่ง

กำร 



47 
 

 

 ๖.๒ จดัท ำหนงัสือแจง้เวียนใหทุ้กส่วนรำชกำรและผูรั้บมอบอ ำนำจใหป้ฏิบติัรำชกำรแทนรับทรำบ

และถือปฏิบติั 

 ๖.๓ จดัท ำประกำศ ประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนทรำบ 

 ๖.๔ ใหผู้รั้บมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บมอบหมำยในทุก

เดือน 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช่งบประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ 

 ส ำนกังำนปลดัเทศบำล 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

   มีค  ำสั่งมอบหมำยงำนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัรำชกำรแทน จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ ๔ ฉบบั 

 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์

   - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัดี 

   - ประชำชนไดรั้บควำมสะดวก และลดกำรผกูขำดอ ำนำจหนำ้ท่ีอนัเป็นช่องทำงแห่งกำร

ทุจริต 
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๑.ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหน่ึงของกำร

บริหำรผลกำรปฏิบติัรำชกำรซ่ึงใชห้ลกักำรกำรใชร้ำงวลัเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังำนเกิดแรงกระตุน้ในกำร

พฒันำผลงำน ซ่ึงนำยกเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรพิจำรณำเร่ืองควำมดี

ควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเร่ืองล ำดบัตน้ๆ ของเร่ืองกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่เร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจขงผูบ้งัคบับญัชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ปะ

กอบกบัประกำศคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั

กำรบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ไดก้ ำหนดใหน้ำยกเทศบำลต ำบลเมืองรำ

มนัห์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ดว้ยเหตุน้ีเองจึง

เป็นท่ีมำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนบุคคลดำ้นกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เ)นธรรมสำมำรถตรวจสอบ

ได ้

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบล

เมืองรำมนัห์  
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โดยแต่งตั้งปลดัเทศบำลเป็นกรรมกำร และหวัหนำ้ส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร และขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบล

เมืองรำมนัห์ ท่ีรับผิดชอบงำนกำรเจำ้หนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำร 

 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ โดย

ประกอบดว้ย แชประธำนกรรมกำร หวัหนำ้ส่วนและผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และขำ้รำชกำร

เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ท่ีรับผิดชอบเป็นเลขำนุกำร 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรเทศบำล

ต ำบลเมืองรำมนัห์ เพื่อกลัน่กรองประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรท่ีผูบ้งัคบับญัชำพิจำรณำไวโ้ดยเจำ้หนำ้ท่ีให้

ค  ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเก่ียวกบัมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 

 ๖.๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรเทศบำล

ต ำบลเมืองรำมนัห์รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรใหแ้ก่

คณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

 ๖.๕ คณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ พิจำรณำ

ทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำร เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์เสนอมำ โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นประกำศ

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล

ของขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ช่วงระยะเวลำ มีนำคม – เมษำยน และกนัยำยน – ตุลำคม  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ 

 กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 มีกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจดัหำพสัดุ กำรใชป้ระโยชน์ ทรัพยสิ์น

ของขำ้รำชกำร โดยยดึถือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

๑. ช่ือกิจกรรม: “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขอ้บญัญติังบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี” 

๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 เพื่อใหก้ำรบนัทึกบญัชี กำรจ ำท ำทะเบียนคุมเงินร่ำยจ่ำยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งเป็นแนวทำง

เดียวกนัและสอดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำนในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีกิจ

กรรทควบคมใหบุ้คลำกรฝ่ำยบญัชี กองคลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จดัท ำทะเบียนคุมเงินร่ำยจ่ำยให้

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติั ท ำใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำละมีประสิทธิภำพลดขอ้ผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงิน

ตำมขอ้บญัญติังบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศ

กระทรวงมหำดไทยและหนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซึงถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จะตอ้งท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อใหบุ้คลำกรฝ่ำยบญัชี กองคลงั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ประกำศ 

และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๓.๒ เพื่อลดขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน ท่ีอำจจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

๔. เป้ำหมำย/และผลผลิต 

 บุคลำกรฝ่ำยบญัชี กองคลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 กองคลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จดัท ำทะเบียนคุมเงินร่ำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕ วนัท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนิน  

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ  

 กองคลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ บุคลำกรฝ่ำยบญัชี กองคลงั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ประกำศและ

หนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๑๐.๒ ลดขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน ท่ีอำจจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแกทำงรำชกำร และเป็นไป

ได ้

 ๑๐.๓ เกิดควำมคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 
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๑.ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรม “กำรพฒันำแผนและกระบวนกำรจดัหำพสัดุ 

๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครง 

 ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑล์ะวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ซ่ึงก ำหนดใหมี้กำร

บริหำรรำชกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกบั

ประชำชนและกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยพสัดุ ปี ๒๕๓๕ และแกไ้ข

เพิ่มเติมและกฎหมำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 

 ๓.๒ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรรำยงำนผูบ้ริหำร 

 ๓.๓ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรวำงแผนจดัซ้ือจดัจำ้งของหน่วยงำน 

 ๓.๔ เพื่อใหท้รำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบติังำน 

 ๓.๕ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจดัหำพสัดุ 

 ๓.๖ เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ๔.๑ หวัหนำ้และผูอ้  ำนวยกำรกองพสัดุและทรัพยสิ์น 

 ๔.๒ เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนดำ้นทุจริต 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ จดัเก็บขอ้มูลในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
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 ๖.๒ จ ำแนกวิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและคิดเป็นร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและร้อยละของจ ำนวน

งบประมำณ 

 ๖.๓ สรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

 ๖.๔ สรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบติั 

 ๖.๕ รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี 

 ๖.๖ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี 

 ๖.๗ เผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชำชนไดรั้บทรำบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

 กองพสัดุและทรัพยสิ์น เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ ประชำชนไดรั้บทรำบขอ้มูลในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนดว้ยควำมโปร่งใสมี

ประสิทธิภำพ 

 ๑๐.๒ ผูบ้ริหำรมีขอ้มูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 

 ๑๐.๓ ผูป้ฏิบติังำนมีขอ้มูลในกำรพฒันำแผนและกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใหมี้ประสิทธิภำพและ

เกิดควำมคุม้ค่ำเป็นประโยชน์กบัประชำชน 

 

 



54 
 

 

๑. กิจกรรม: “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณ” 

๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

  พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อเป็นกำรปฏิบติัให้โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

 ๓.๒ เพื่อใหห้น่วยงำนมีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ๓.๓ เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรใชจ่้ำยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพอ้ง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนดำ้นพสัดุ 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

  เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๖.๑ จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน ถึงควำมเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ

งำนในกำรจดัหำพสัดุ 

 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรจดัหำพสัดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึง

ควำมเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนองำนในกำรจดัหำพสัดุ เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใชง้บประมำณ 
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๙.ผูรั้บผิดชอบ  

 กองพสัดุและทรัพยสิ์น เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ มีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ๑๐.๒ มีกำรป้องกนักำรใชจ่้ำยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพอ้ง 

 ๑๐.๓ มีกำรปฏิบติักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได ้

๑.โครงกำร:เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นจดัซ้ือ – จดัจำ้ง 

๒.หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 เน่ืองจำกเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำบริกำร

สำธำรณะดว้ยตนเอง ทั้งในเร่ืองกำรจดัหำรำยไดแ้ละกำรใชจ่้ำยเงินละกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและ

กำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้ดงันั้น กำรท่ีเทศบำล

จะบริหำรงำนใหมี้ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนจะตอ้งบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์

สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดต้ำมหลกัธรรมำภิบำล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๘๖ มำตรำ ๕๐ วรรคทำ้ย ท่ีก ำหนดใหมี้กำร

ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใชว้ิธีกำรบริหำร

กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีและใหค้  ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง และกำรเปิดเผยขอ้มูล

ข่ำวสำร ประกอบกบัมำตรำ ๕๐ (๙) ท่ีก ำหนดใหเ้ทศบำลมีอ ำนำจหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัให้เป็น

หนำ้ท่ีของเทศบำล ทั้งน้ี ตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ และพระรำชกฤษฎีกำ

วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๓ ท่ีก ำหนดกำรใหก้ำร

จดัซ้ือ จดัจำ้ง ใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสีย

ทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้รำคำ และประโยชน์ระยะยำวท่ีจะไดรั้บ

ประกอบกนั 
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๓.วตัถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บทรำบขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดัซ้ือ - จดัจำ้ง ตำมโครงกำรและ

กิจกรรมต่ำงๆของเทศบำล 

 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกรปฏิบติัรำชกำร สำมำรถตรวจสอบไดต้ำมหลกัธรรมำภิบำล 

 ๓.๓ เพื่อป้องกนักำรทุจริตในหน่วยงำน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ขอ้มูลกำรจดัซ้ือ – จดัจำ้ง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ของเทศบำลท่ีด ำเนินกำรระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำนวน ๔ ช่องทำง ไดแ้ก่ ทำงเวบ็ไซต ์บอร์ดประชำสัมพนัธ์ หนงัสือ ระบบกระจำยเสียง 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์และชุมชนต่ำงๆภำยในเขต เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๖.วิธีกำรด ำเนินกำร  

 ๖.๑ รวบรวมขอ้มูลกระบวนกำรจดัหำพสัดุเพื่อจดัประกำศ ดงัน้ี 

   - ประกำศกำรจดัซ้ือ – จดัจำ้ง 

   - ประกำศกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจดัซ้ือ – จดัจำ้ง 

   - ประกำศกำรก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีในกำรตรวจรับงำน 

   - ประกำศวนั เวลำ สถำนท่ีในกำรตรวจรับงำน 

   - ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกพร้อมวงเงินกำรจดัซ้ือ – จดัจำ้ง 

   - ประกำศวนั เวลำ สถำนท่ีในกำรตรวจรับงำน 

 ๖.๒ น ำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ของเทศบำล ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซต ์บอร์ด ประชำสัมพนัธ์ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย เป็นตน้ 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมำณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบ   

 ส ำนกัคลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ ผลผลิต  

   - เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งไม่นอ้ยกวำ่ ๓ ช่องทำง 

 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์

   - ประชำชนไดเ้ขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ ๗๐ ของ

โครงกำรท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งทั้งหมด 

   - กำรจดัหำพสัดุเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 

   -สำมำรถลดปัญหำกำร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนเพื่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบติั 
๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมกำรจดับริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพื่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชน
โดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
๒. หลกัำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ บริหำรจดักำรโดยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของประชำชน และใหป้ระชำชนสำมำรถตรวจสอบไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
โดยด ำเนินกำรจดัตั้งศูนยบ์ริกำรร่วมหรือศูนยบ์ริกำรเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ส ำนกังำน
เทศบำล*** เป็นศูนยบ์ริกำรประชำชนในกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูล ยืน่ค ำขออนุมติั อนุญำตในเร่ืองท่ีเป็น
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อ ำนำจหนำ้ท่ีและภำรกิจของเทศบำล ติดตำมควำมคืบหนำ้ และแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหป้ระชำชน
ผูรั้บบริกำรทรำบ โดยมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนแต่ละกระบวนงำนเพื่อใหมี้ระบบบริกำรท่ีเช่ือต่อระหวำ่ง
ศูนยบ์ริกำรร่วมกบัหน่วยงำนเจำ้ของเร่ือง ทั้งในดำ้นเอกสำร กำรส่งต่องำน ระบบกำรรับเงิน และก ำหนด
ระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกระบวนกำร ใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบติังำน ใหร้ะบบบตัรคิวอตัโนมติั เพื่อใหบ้ริกำรตำมล ำดบั จดัสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ใหบ้ริกำรท่ีดีกบัประชำชน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ใหไ้ดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั 
 นอกจำกน้ี เทศบำลเมืองรำมนัห์  ยงับริหำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ ตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำร
ปฏิบติัรำชกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ไดม้ำตรฐำนทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดำ้นถนน, ทำงเดิน, และ
ทำงเทำ้, ดำ้นไฟฟ้ำสำธำรณะ, ดำ้นระบบระบำยน ้ำ, ดำ้นน ้ ำเพื่อกำรบริโภค, ดำ้นกำรพฒันำเด็กและเยำวชน, 
ดำ้นกำรส่งเสริมกีฬำ, ดำ้นกำรส่งเสริมผูสู้งอำยุ, ดำ้นกำรส่งเสริมผูด้อ้ยโอกำส, ดำ้นงำนสำธำรณสุข, ดำ้น
กำรส่งเสริมกำรพฒันำสตรี, ดำ้นกำรส่งเสริมอำชีพ, ดำ้นกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั, ดำ้นส่งเสริม
ศำสนำ, ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน, ดำ้นกำรส่งเสริมกำรทอ้งเท่ียว, ดำ้นกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, ดำ้นกำรศึกษำ และดำ้นกำรจดับริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่งด่วน
ของรัฐบำล (กำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั กำรก ำจดัผกัตบชวำและวชัพืชในแหล่งน ้ำ กำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิด จดักำรน ้ำเสีย แผนพฒันำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำยำเสพติดในพื้นท่ี)) โดยในขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบติัภำรกิจ ค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั และเพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
ไม่เลือกปฏิบติั 
 ๓.๒ เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย ด ำเนินกำรปฏิบติังำนบริกำรสำธำรณะ ใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดย
ทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ด ำเนินกำรปฏิบติังำนบริกำรสำรธำรณะ ใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและ
ไม่เลือกปฏิบติัใหไ้ดม้ำตรฐำนทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดำ้นถนน, ทำงเดิน, และทำงเทำ้, ดำ้นไฟฟ้ำสำธำรณะ, ดำ้น
ระบบระบำยน ้ำ, ดำ้นน ้ำเพื่อกำรบริโภค, ดำ้นกำรพฒันำเด็กและเยำวชน, ดำ้นกำรส่งเสริมกีฬำ, ดำ้นกำร
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ส่งเสริมผูสู้งอำย,ุ ดำ้นกำรส่งเสริมผูด้อ้ยโอกำส, ดำ้นงำนสำธำรณสุข, ดำ้นกำรส่งเสริมกำรพฒันำสตรี, ดำ้น
กำรส่งเสริมอำชีพ, ดำ้นกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั, ดำ้นส่งเสริมศำสนำ, ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน, ดำ้นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว, ดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, ดำ้น
กำรศึกษำ และดำ้นกำรจดับริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (กำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควนั กำรก ำจดัผกัตบชวำและวชัพืชในแหล่งน ้ำ กำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิด 
จดักำรน ้ำเสีย แผนพฒันำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดในพื้นท่ี) 
 ๖.๒ ประเมินมำตรฐำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใชจ่้ำยจำกงบประมำณรวมในค่ำวสัดุ/ค่ำใชส้อยฯ 
๙. ผูรั้บผิดชอบ 
 ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย เทศบำลเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั 
 ๑๐.๒ ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชนัในกระบวนกำรสำธำรณะแก่ประชำชน 
 ตวัอยำ่งท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและบตัรประชำชน 
๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีภำรกิจใหบ้ริกำรงำนทะเบียนและบตัรประชำชนใหบ้ริกำรประชำชน
เก่ียวกบักำรแจง้เกิด แจง้ตำย ยำ้ยท่ีอยู ่ก  ำหนดเลขท่ีบำ้น และขอมีบตัรประชำชน โดยด ำเนินกำร ณ 
ศูนยบ์ริกำรร่วมหรือศูนยบ์ริกำรเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห ์เพื่อบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
บริหำรจดักำรท่ีดี 
 ในขั้นตอนกำรจดัท ำบตัรประชำชน ไดก้ ำหนดแนวทำงเพื่อป้องกนักำรทุจริตและสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนโดย 

− ใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีควำมปลิดภยัสูง 
กำรเขำ้สู่ระบบตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเฉพำะ ท่ีตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบหมำยเลขประจ ำตวั รหสั
ลบั และลำยพิมพน้ิ์วมือของเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติัและผูอ้นุมติั/น ำระบบถ่ำยส ำเนำลำยพิมพน้ิ์วมือ
มำใชใ้นกำรตรวจสอบกำรสวมตวับุคคลก่อนกำรจดัท ำบตัรประชำชนซ่ึงกลไกส ำคญัในกำร
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ป้องกนักำรทุจริต และสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ประชำชนในเร่ืองควำมถูกตอ้งของระบบงำน
ทะเบียนและบตัรประจ ำตวัประชำชนอีกดว้ย 

− ใชม้ำตรกำรควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกนักำรทุจริตทำงกำรทะเบียนและบตัรประจ ำตวั
ประชำชน โดยนำยทะเบียนทอ้งถ่ินตรวจสอบกำรปฏิบตังำน (หลงักำรปฏิบติังำนแต่ละวนั) 
ดว้ยตวัเอง อยำ่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง ดว้ยโปรแกรมกำรตรวจสอบและป้องกนักำรทุจริต
ทำงกำรทะเบียนและบตัรประจ ำตวัประชำชนในช่องทำงระบบสำรสนเทศ (MIS) ภำยใน
เครือข่ำยกรมปกครอง (Dopa Intranet) เขำ้สู่โปรแกรมทำงช่องทำง 
http://intranet.dopa.go.th/padmic 

นอกจำกน้ี ยงัมีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกระบวนงำน ใชร้ะบบบตัรคิวอตัโนมติัเพื่อ
ใหบ้ริกำรตำมล ำดบั จดัสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหบ้ริกำรท่ีดีกบัประชำชน เพื่ออ ำนวย
ควำมส ำดวกแก่ประชำชนให้ไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั และเพื่อเป็นมำตรกำร
ในกำรป้องกนักำรทุจริต 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
ไม่เลือกปฏิบติั 
 ๓.๒ เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกนักำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทะเบียน
และบตัรประจ ำตวัประชำชน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชำชนผูรั้บบริกำรไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั/มัน่ใจในเร่ืองควำมถูกตอ้งของ
ระบบงำนทะเบียนและบตัรประจ ำตวัประชำชน 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 ส ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ด ำเนินกำรปฏิบติังำนบริกำรงำนทะเบียนและบตัรประจ ำตวัประชำชน ใหป้ระชำชนไดรั้บ
ควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
 ๖.๒ ประเมินมำตรฐำนงำนทะเบียน/รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใชจ่้ำยงบประมำณรวมในค่ำวสัดุ/ค่ำใชส้อยฯ 
๙. ผูรั้บผิดชอบ 

งำนทะเบียน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

http://intranet.dopa.go.th/padmic
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๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะใหป้ระชำชนไดรั้บควำมพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั 
 ๑๐.๒ ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชนัในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและบตัรประจ ำตวัประชำชน 
 
ตวัอยำ่งท่ี ๓ 
๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงกำรจำ้งส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 
๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ มีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะใหแ้ก่ประชำชนในทอ้งถ่ินตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำล ทั้งท่ีเป็นหนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหนำ้ท่ีตำม
พระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของเทศบำลและในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีนั้นตอ้งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล กำร
จดัท ำงบประมำณกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน และกำรเปิดเผยขอ้มูล
ข่ำวสำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จำกภำรกิจหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะใหแ้ก่
ประชำชนในทอ้งถ่ิน นั้นเทศบำลในฐำนะผูใ้หบริกำรก็จะไม่ทรำบวำ่ภำรกิจท่ีใหบ้ริกำรไปนั้น ประชำชน
ไดรั้บประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกนอ้ยเพียงใด กำรใหบ้ริกำรมีคุณภำพเพียงใด 
ตอบสนองควำมตอ้งกำรผูรั้บบริกำรหรือไม่ กำรท่ีจะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผูรั้บบริกำร จึงมีโครงกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคทำ้ย ท่ีก ำหนดใหก้ำร
ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีของเทศบำลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใชว้ิธีกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี ค  ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร และ
กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖ ท่ีก ำหนดใหก้ำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชำชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชน
ไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวก และไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร ท่ีแจง้ให้เทศบำลด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจจำกประชำชน ผูม้ำรับบริกำรสำธำรณะจำกเทศบำล ของตวัช้ีวดัท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดำ้นคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร เพื่อประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งและพนกังำนจำ้ง อีกทั้งเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะประโยชน์ใหป้ระชำชนเกิดควำมพึงพอใจ จึงจ ำเป็นตอ้งมีโครงกำรน้ีขึ้นมำ 
๓. วตัถประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะกำรใหบ้ริกำรประชำชนใหเ้กิดควำม
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พึงพอใจ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิดส ำนึกควำมตระหนกัใหแ้ก่บุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำร
ใหบ้ริกำร โดยยดึประโยชน์สุขของประชำชน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นกำรปรับปรุงและพฒันำงำนดำ้นบริกำรใหมี้คุณภำพ และประสิทธิภำพ 
 ๓.๔ เพื่อเป็นกำรป้องกนัปัญหำร้องเรียน กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จดัจำ้งสถำบนักำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำของรัฐท่ีมีกำรสอนในระดบัปริญญำตรีขึ้นไปภำยในเขต
จงัหวดัหรือนอกเขตจงัหวดั ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเทศบำล จ ำนวน ๑ คร้ัง ต่อปี 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ขออนุมติัด ำเนินกำรตำมโครงกำร และด ำเนินกำรจดัจำ้งสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัหรือนอกเขตจงัหวดัตำมระเบียบพสัดุฯ 
 ๖.๒ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลตำมรูปแบบท่ีก ำหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลกำำส ำรวจควำมพึงพอใจแจง้ใหเ้ทศบำลทรำบ 
 ๖.๔ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใหแ้ก่สถำบนัผูท้  ำกำรประเมิน 
 ๖.๕ ปิดประกำศผลส ำรวจควำมพึงพอใจใหป้ระชำชนทรำบ 
 ๖.๖ น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนดำ้นบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป งบด ำเนินกำร 
หมวดค่ำใชส้อยประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
โครงกำรจำ้งส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร  
๙. ผูรั้บผิดชอบ 
 ส ำนกัปลดัเทศบำล ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนเทศบำล จ ำนวน ๑ ฉบบั 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 

− ประชำชนผูรั้บบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ ๘๐ 
− กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 
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๒.๓ มำตรกำรกำรใชดุ้ลยพินิจและใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีใหเ้ป็ฯไปตำมหลกัำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 ๒.๓.๑ มีกำรจดัท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริกำรประชำชน 
รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ตวัอยำ่งท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกักำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๒ ก ำหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัท ำหลกัเกณฑก์ำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 
ตลอดจนจดัใหมี้กำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผูรั้บบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรงำน
ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประชำชนมำกท่ีสุด ประกอบกบัในปีท่ีผำ่นมำไดมี้กำรประเมินองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี และไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ืองทุกปีนั้น 
 เพื่อใหก้ำรประเมินบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุดต่อ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจขององคก์รมีประสิทธิภำพและควำมคุม้ค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนไดอ้ยำ่งแทจ้ริง หรืออยำ่งนอ้ยมีผลกำรประเมินไม่ต ่ำ
กวำ่ปีท่ีผำ่นมำ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอน
กำรท ำงำนหรือกำรบริกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนโดยยดึกรอบแนวกำรพฒันำกำร
บริหำรจดักำรท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำลตำมกฎหมำยเป็นส ำคญั 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนกำรบริหำรประชำชน 
 ๓.๒ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 
 ๓.๓ เพื่อรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผูรั้บบริกำร 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรประชำชน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ใหส้ั้นลง 
 ๔.๒ ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลกำยบูอเกำะ 
 ๔.๓ ประชำชนนอกพื้นท่ี และประชำชนทัว่ไป 
 ๔.๔ พนกังำนและเจำ้หนำ้ท่ีของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๔.๕ ผูบ้งัคบับญัชำมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมติั และกำรปฏิบติั
รำชกำรใดๆ ไปสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำซ่ึงมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเร่ืองนั้นโดยตรง 
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๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบติัรำชกำร 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อส ำรวจงำนบริกำรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติั 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรท่ีสำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจวำ่เร่ือง
ใดท่ีผูบ้งัคบับญัชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมติั หรือกำรปฏิบติัรำ
กำรใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
 ๖.๓ ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบติัรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชนท่ีนำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจใหร้องนำยกเทศมนตรี หรือปลดัเทศบำลใหป้ระชำชนทรำบ
โดยทัว่ไปพร้อมทั้งจดัท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบติัรำชกำรใหป้ระชำชนทรำบ 
 ๖.๔ มีระบบกำรรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และผลดงักล่ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๖.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบติังำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ใหน้ำยกเทศมนตรีและผูบ้ริหำร
ทรำบ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส ำนกั ในเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ประชำชนไดรั้บควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจในกำร
ใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี 
 ๑๐.๒ กำรปฏิบติัรำชกำรท่ีควำมคล่องตวั และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำน 
 ๑๐.๓ กำรปฏิบติัรำชกำรมีควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร 
 ๑๐.๔ ท ำใหภ้ำพลกัษณ์ของเทศบำลต ำบลเขำพระงำมเปล่ียนไปในทิศทำงท่ีดีขึ้นและท ำให้
ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อคณะผูบ้ริหำรมำกยิง่ขึ้น 
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๑.ช่ือโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบติัรำชกำร 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 ในมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง
เป็นกฎหมำยท่ีเป็นท่ีมำของกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรไวว้ำ่ “กำร
บริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจภำครัฐ ควำมมี
ประสิทธิภำพ ควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กำรลดภำรกิจและยบุเลิก
หน่วยงำนท่ีไม่จ ำเป็น กำรกระจำยอ ำนำจตดัสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ประชำชน” และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกรอบรวมทั้งทิศทำงและแนวทำงกำรริหำร
รำชกำรดงักล่ำว จึงไดมี้กำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินจดัท ำหลกัเกณฑก์ำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดีตำมแนวทำงพระรำชกฤษฎีกำน้ี โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชน 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของเทศบำลตอ้งเป็ฯไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ดงันั้นงำนใหบ้ริกำรจึงเป็นงำนบริกำรแบบ
หน่ึงของระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ท่ีผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกท่ำนจะตอ้งร่วมกนัปรับปรุงและแกไ้ข
กระบวนกำรท ำงำนเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนไดม้ำกท่ีสุด เม่ือประชำชนมำรับ
บริกำรแลว้เกิดควำมประทบัใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบติัรำชกำร ท ำใหเ้กิด
ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน อ ำนวยควำมสะดวกเพื่องำนบริกำรท่ีมีคุณภำพ
ทัว่ถึงและแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ใหก้บัประชำชนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิผล 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บกำรบริกำรไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 ๓.๒ เพื่อใหส้ำมรถตรวจสอบควำมตอ้งกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดขึ้นได ้
 ๓.๓ เพื่อปรับทศันคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรใหค้  ำนึงถึงผลลพัธ์ในดำ้นกำรบริกำร
ประชำชนผูม้ำติดต่อขอรับบริกำร 
 ๓.๔ เพื่อใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะท่ีชดัเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถ
วดัผลกำรด ำเนินงำนได ้
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ และผูท่ี้มำติดต่อรำชกำรกบัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จดัท ำโครงกำรเพื่อขออนุมติั 
 ๖.๒ จดัใหมี้กำรประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๖.๓ จดัท ำประกำศกระบวนกำรบริกำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏิบติัรำชกำรและประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยทัว่กนั 
 ๖.๔ ด ำเนินกำรจดัท ำกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผงัก ำหนดผูรั้บผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
  ๖.๔.๓ จดัท ำเอกสำร/แผน่พบัประชำสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
  ๖.๔.๔ จดัใหมี้กล่อง/ตูรั้บควำมคิดเห็นของประชำชน 
  ๖.๔.๕ จดัท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ พร้อมตวัอยำ่งกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำน
บริกำร 
  ๖.๔.๖ จดัท ำค ำสั่งกำรใหบ้ริกำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจดัใหมี้กำรใหบ้ริกำรแก่
ประชำชนทั้งเวลำท ำกำร ช่วงพกักลำงวนัและในวนัหยดุรำชกำร 
  ๖.๔.๗ กำรมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจ กำรอณุญำต กำรอนุมติั กำรรักษำรำชกำรแทน 
 ๖.๕ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรใหบ้ริกำร 
 ๖.๖ มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรใหบ้ริกำร เพื่อน ำจุดบกพร่อง
ในกำรจดัท ำโครงกำรมำปรับปรุงแกไ้ขวิธีกำร ขั้นตอนหรือระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรใหดี้ยิง่ขึ้นอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมำณ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ กองคลงั กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ประชำชนไดรั้บกำรบริกำรไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 ๑๐.๒ สำมำรถตรวจสอบควำมตอ้งกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้น
ได ้
 ๑๐.๓ มีทศันคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรค ำนึงถึงผลลพัธ์ ในดำ้นกำรบริกำรประชำชนผูม้ำ
ติดต่อขอรับบริกำร 
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 ๑๐.๔ กำรปฏิบติัรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะท่ีชดัเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวดัผล
กำรด ำเนินงำนได ้
๒.๓.๒ มีกำรกระจ่ำยอ ำนำจกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรสั่ง อนุญำต อนุมติั ปฏิบติัรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผูมี้อ  ำนำจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  
๑ ช่ือโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมติั อนุญำต สังกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบติัรำชกำร 
๒. หลกัำรและเหตุผล 
 กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในกำรบริหำรงำนในดำ้นต่ำงๆ ภำยในองคก์ร
นั้น ก็เพื่อเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบติังำนใหเ้กิดควำมคล่องตวั รวดเร็ว ซ่ึงกำรพิจำรณำ
เลือก/หมอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบท่ีจะมอบหมำยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำ จะพิจำรณำ
ถึงควำมส ำคญั คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท่ีจะด ำเนินกำรเร่ืองนั้นเป็นอยำ่งดี ดว้ยควำม
รอบคอบและเหมำะสม เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
 ดงันั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนตอ้งมีกำรปรับให้เขำ้กบัสภำพสังคมและทนัต่อสถำนกำรณ์ท่ี
กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฦท์ิต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี
ประสิทธิภำพ ควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กำรกระจำยอ ำนจกำรตดัสินใจ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบต่อผล
ของงำนซ่ึงเป็นหลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
๓.วตัถุประสงค ์
 เพื่อใหก้ำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมือ 
งรำมนัห ์ภำยใตก้รอบอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
๔. เป้ำหมำย 
 คณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนจดัหวดั รองปลดัองคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั หรือหวัหนำ้ส่วนรำชกำร 
๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จดัท ำบนัทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมติั อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผูบ้ริหำร ปลดั
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั หรือหวัหนำ้ส่วนรำชกำร เพื่อลดขั้นตอน
กำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๖.๒ ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง ฯ 
 ๖.๓ ส ำเนำค ำสั่งฯ แจง้คณะผูบ้ริกำรองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
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รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั หรือหวัหนำ้ส่วนรำชกำรทุกส่วน ท่ีไดรั้บมอบหมำยทรำบ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนรำชกำรทุกส่วน 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบติังำนเกิดควำมคล่องตวัและรวดเร็ว ตลอดจนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและกำรใหบ้ริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี 
๒.หลกักำรและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
นำยกเทศมนตรีไวห้ลำยเร่ืองหลำยประกำร รวมทั้งมีกฎหมำยอ่ืนอีกหลำยฉบบัท่ีบญัญติัอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
นำยกเทศมนตรีเอำไว ้กำรท่ีนำยกเทศมนตรีจะด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ เพียงผูเ้ดียว ก็อำจท ำใหเ้กิดช่องวำ่ง
ในกำรประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ำงๆ เกิดขึ้นไดด้งัน้ี เพื่อเป็นกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น เทศบำล
จึงไดก้ ำหนดมำตรกำรใหมี้กำรมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีให้รองนำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำลและรอง
ปลดัเทศบำล ไดป้ฏิบติัรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อใหก้ำรใชดุ้ลยพินิจต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำรเป็นไปโดยรอบคอบ ตำมหลกัำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพื่อใหเ้ป็นกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนัของเจำ้หนำ้ท่ี 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรมอบอ ำนำตอยำ่งนอ้ยจ ำนวน ๕ เร่ือง 
๕.พื้นด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖.วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑ รวบรวมภำรกิจท่ีอยูใ่นอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีเสนอนำยกเทศมนตรีพิจำรณำ 
 ๖.๒ ออกค ำสั่งมอบหมำยหนำ้ท่ีของนำยกเทศมนตรีให้รองนำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำล และรอง
ปลดัเทศบำลปฏิบติัรำชกำรแทน 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนกัปลดัเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 ร้อยละ ๘๐ ของเป้ำหมำยด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 
 
 
๑.ช่ือโครงกำร : มอบอ ำนำจเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบ้ญัญติัก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
นำยกเทศมนตรีในฐำนะเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินไวห้ลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ร้ือถอนอำคำร 
ต่อเติมดดัแปลงอำคำร เป็นตน้ ซ่ือลว้นแต่เก่ียขอ้งกบัสิทธิ หนำ้ท่ี และเสรีภำพของประชำชน กำรท่ีจะใช้
อ ำนำจอยูก่บันำยกเทศมนตรีก็อำจเป็นใหก้ำรบริกำรประชำชนเกิดควำมล่ำชำ้ และอำจเป็นช่องวำ่งท่ีท ำให้
เกิดกำรทุจริตขึ้นมำได ้ดงันั้น จึงไดก้ ำหนดมำตรฐำนกำรมอบอ ำนำจเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำม
พระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อใหก้ำรใชดุ้ลยพินิจของเจำ้พนกังำนทอ้งพิ่นตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 
 ๒๕๒๒ เป็นไปอยำ่งรอบคอบ 
 ๓.๒ เพื่อป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนัของเจำ้หนำ้ท่ี 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ค ำสั่งนำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน พระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 
 ๒๕๒๒ ใหก้บัรองนำยกเทศมนตรี 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 เสนอค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มอบหมำยอ ำนำจเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินให้รองนำยกเทศมนตรี
เป็นผูป้ฏิบติัรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีในกำรใชอ้  ำนำจเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำมพระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำร พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
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 ๔ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 มีกำรออกค ำสั่งมอบอ ำนำจนำยกเทศมนตรีในฐำนะเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน พระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำล และหวัหนำ้ส่วน
รำชกำร 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 เทศบำลต ำบำลเมืองรำมนัห์ เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง
ท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะใหแ้ก่ประชำชนในทอ้งถ่ิน ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำล ทั้ง
ท่ีเป็นหนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้
เทศบำลมีหนำ้ท่ีตอ้งท ำอีกมำกมำย ในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผูรั้บบริกำรติดต่อกบัหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ของเทศบำลนั้น มกัจะประสบปัญหำดำ้นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเน่ืองจำก
ภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยูก่บัฝ่ำยบริหำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสั่งกำร 
อนุมติั อนุญำติไปยงัหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัส ำนกั กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยำ่งยิง่ต่อกำร
ใหบ้ริกำร ท ำใหก้ำรบริกำรเกิดควำมล่ำชำ้ ประชำชนไม่ไดรั้บควำมสะดวกอนัอำจเป็นสำเหตุหน่ึงของกำร
กระท ำกำรทุจริต ประพฤมิชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ี ส่ิงผลใหร้ะบบกำรใหบ้ริกำรภำครัฐ
เส่ือมประสิทธิภำพ 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำม ตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรทำ้ย ท่ีก ำหนดใหก้ำร
ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำล ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใชว้ิธีกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๓๗ ท่ีก ำหนดใหก้ำรบริหำรรำชกำรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชำชน
และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเกินควำมจ ำเป็นประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุม้ค่ำ  ตำม
พระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๔๘(๒) เตรส ท่ีก ำหนดใหน้ำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหนำ้ท่ีใน
กำรสั่ง อนุญำต และ 
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๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จดัท ำประกำศก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรคดัเลือกสตรีดีเด่น ท่ีม่ีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บกำร
คดัเลือกใหเ้ป็นสตรีดีเด่นประจ ำปี เพื่อประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 
 ๖.๒ แจง้ประกำศหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกใหส้มำชิกชมรมสตรีเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ทรำบ
ทัว่กนั เพื่อให้แต่ละต ำบลด ำเนินกำรคดัเลือก กลัน่กรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกในชั้นตน้
มำยงัเทศบำล เพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่กรองไดพ้ิจำรณำอีกคร้ังหน่ึง 
 ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่กรองเพื่อท ำหนำ้ท่ีกลัน่กรองคุณสมบติัผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจำก
แต่ละต ำบลภำยในเทศบำล 
 ๖.๔ คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยช่ือสตรีดีเด่นท่ีผำ่นกำรกลัน่กรองดำ้นคุณสมบติั โดยสนอรำยช่ือให้
ผูบ้ริหำรทรำบและเห็นชอบ 
 ๖.๕ ด ำเนินกำรัดพิธีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวนัสตรีสำกล 
จ ำนวน ๑ คร้ัง/ปีโดยเชิญนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์เป็นประธำนในพิธี 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มีงบประมำณ 
๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 กองสวสัดิกำรสังคม 
๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 

− สตรีดีเด่นผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ ๘๐ 

 ๑๐.๒ ผลลพัธ ์
− สตรีดีเด่นผูไ้ดรั้บกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
− มีสตรีท่ีเป็นบุคคลตน้แบบท่ีดี ปรำกฏต่อสังคมสืบไป 
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๑. ช่ือโครงกำร : ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ 
๒.หลกักำรและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบนัอยูด่ว้ยควำมเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขนั เพื่อควำมอยูร่อดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท ำใหก้ำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผูค้นเกิดควำมเส่ือมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบนั ไม่วำ่จะเป็นเร่ือง
กำรทุจริตทุกระดบัทุกภำคส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเป้นกำรส่งเสริมใหค้นดีมีท่ียนืในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงท่ีดีแก่คนรุ่นหลงั เทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ จึงจดัใหมี้กำรยกยอ่ง เชิดชูเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์และมอบรำงวลัหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผูก้ระท ำ
ควำมดี เพื่อส่งเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่คนดีเหล่ำนั้นใหร่้วมกนัสร้ำงสรรคส์ังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยำ่ง เพื่อปลูกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดีอยำ่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจำก
ควำมดีและคุณธรรม เป็นรำกฐำนอนัส ำคญัในกำรพฒันำสังคม สู่ควำมอยูเ่ยน็เป็นสุข 
๓.วตัถุประส่งค ์
 ๓.๑ เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลท่ีมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒ เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแกหน่วยงำน/บุคคลท่ีใหค้วำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของทอ้งถ่ิน 
 ๓.๓ เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลท่ีด ำรงตนตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๔ เพื่อสร้ำงขวญั ก ำลงัใจ ตลิดจนปลูกจิตส ำนึกและกระตุน้ใหทุ้กภำคส่วนไดมี้แบบอยำ่งท่ีดีอนั
เป็น กุศโลบำยหน่ึงในกำรปลูกจิดส ำนึกใหส้ังคมตระหนกัถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิง่ขึ้น 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่ ๑๐ คน/ปี 
๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 จดัใหมี้กำรเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคล ท่ีประพฤปฏิบติัตนให้เป็น
ท่ีประจกัษผ์ำ่นทำงส่ือช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ วำรสำรเทศบำล เวบ็ไซตเ์ทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ส่ือสังคม 
(Social Media) เป็นตน้ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 จ ำนวนหน่ยงำน/บุคคลท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องคก์รดีเด่น ผูท้  ำคุณประโยชน์หรือ
เขำ้ร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๒. หลกักำรและเหตผล 
 กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดขึ้นในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอนั
ส ำคญัในกำรพฒันำสังสู่ควำมอยูเ่ยน็เป็นสุข โดยเฉพำะเนน้กำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้นด ำรงชีวิตตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยธอุตสำหะ กลำ้หำญ ซ่ือสัตยสุ์จริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือวำ่เป็นหลกัส ำคญัของกำรท ำควำมดีดงันั้นเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลำกร หน่วยงำนท่ีมีควำมตั้งใจ
ในกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ท ำควำมดีอยำ่งต่อเน่ืองเป็นแบบอยำ่งแก่ประชำชนต ำบลกำยบูอ
เกำะ ผูท่ี้ท ำคุณประโยชน์หรือเตม็ใจเขำ้ร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์อยำ่งสม ่ำเสมอ 
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์จึงจดักิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูควำมดี ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตแก่บุคคล หน่วยงำน องคก์รดีเด่น ผูท้  ำควำมดี มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และผูท้  ำคุณประโยชน์หรือเขำ้
ร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ โดยกำรมอบใบประกำำเกียรติคุณเพื่อยกยอ่งบุคคลผูเ้สียสละ
และท ำคุณประโยชน์ใหก้บัเทศบำลท่ีควรไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย และเป็นบุคคลตวัอยำ่งและจดักิจกรรม
รณรงค ์เผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ ใหป้ระชำชน หน่วยงำน องคก์รในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีค่ำนิยม 
ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบติัตนตำมหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ผูท้  ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ 
 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจใหป้ระชำชน หน่วยงำน องคกี์รทั้งภำครัฐและภำคเอกชนใน
เขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ตระหนกัถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๓ เพื่อรณรงค ์เผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ หใประชำชน หน่วยงำน องคก์รในเขตเทศบำลต ำบลเมือง
รำมนัห์มีค่ำนิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

− ประชำชน หน่วยงำน องคก์รทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
− ผูท้  ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ต ำบลกำยบูอเกำะ อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จดัประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้ำงมำตรกำรร่วมกนัในกำรก ำหนด
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หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำในกำรคดัเลือกบุคคล หน่วยงำน องคก์รดีเด่น 
 ๖.๒ คดัเลือกและประกำศยกยอ่งบุคคล หน่วยงำน องคก์รท ำควำมดี เพื่อให้เป็นแบบอย่ำง 
 ๖.๓ จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องคก์รดีเด่นท่ีผำ่นกำร
คิดเลือกและไดค้ะแนนสูงสุด 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องคก์รดีเด่น ผูท้  ำคุณประโยชน์หรือเขำ้ร่วมใน
กิจกรรมของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๑๐.๒ ประชำชน หน่วยงำน องคก์รในเขตเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ มีค่ำนิยม ยกยอ่ง เชิดชู และ
เห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๕ มำตรกำรจดักำรในกรณีไดท้รำบ หรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบทุจริต 
 ๒.๕.๑ ด ำเนินนกำรใหมี้ขอ้ตกลงระหวำ่งบุคลำกรในองคก์รไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยควำม
ซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 
 ๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร” 
 ๒. หลกักำรและเหตุผล 
  จำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้
ก ำหนดดชันีในกำรประเมินท่ีค ำนึงถึงหลกัธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวฒันธรรมของประเทศไทย
เป็นหลกัรวมถึงขอ้เทจ็จริงของกำรทุจริตท่ีเกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของระดบับุคคล หรือเกิดจำกปัจจยัทำงวฒันธรรมขององคก์ร หรือเกิดจำกลกัษณะงำนและกำร
รับส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีเอ้ือใหเ้กิดกำรทุจริต ดง้นั้น วิธีกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รท่ีน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ค่ำนิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลำยเป็นส่ิงท่ียอมรับไดข้องผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีภำยใน
องคก์ร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตภำยใน
องคก์ร ของผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีถึงแมจ้ะเป้นส่ิงท่ียำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นส่ิงส ำคญัท่ี
หน่วยงำนตอ้งสร้ำงให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเพื่อน ำไปสู่องคก์รท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตอนัจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดควำมตระหนกัถึงภยัจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
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 ดงันั้นเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จึงไดจ้ดัท ำมำตรกำร “จดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร” ท่ี
ก ำหนดดชันีในกำรประเมินกำรปฏิบติัรำชกำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นกำรพฒันำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รท่ีจะน ำไปสู่กำรยกระดบัคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนใหสู้งขึ้น 
 ๓. วตัถุประสงค ์
  ๓.๑ เพื่อใหบุ้คลำกรปฏิบติัรำชกำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
  ๓.๒ เพื่อใหทุ้กส่วนรำชกำร (ส ำนกั/กอง) น ำไปยดึถือและปฏิบติั 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ีมีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  บุคลำกรในองคก์รปฏิบติัตำมเกณฑต์วัช้ีวดัขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ จดัท ำขอ้ตกลงในกำรปฏิบติัรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหวำ่งรำชกำรกบัผูบ้ริหำร
ทอ้งถ่ินท่ีมีดชันีในกำรประเมินกำรปฏิบติัรำชกำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี 
  ๖.๒ รวบรวมรำยงำนขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผูบ้ริหำรทรำบ 
  ๖.๓ ประชำสัมพนัธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนรำชกำรถือปฏิบติั 
 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใชง้บประมำณ 
 ๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
  ทุกส ำนกั/กอง เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
  มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร 
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๑.ช่ือโครงกำร : “กำรจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์” 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ บญัญติัวำ่
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรตอ้งใชวิ้ธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใหค้  ำนึงถึง
ควำมรับผิชอบของผูป้ฏิบติังำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ี ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกบั พระรำขกฤษฎีกำวำ่
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๒ ก ำหนดไวว้ำ่ เพื่ประโยชน์
ในกำรปฏิบติัรำชกำรใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก ำหนดมำตรกำรก ำกบักำร
ปฏิบติัรำชกำร โดยวิธีกำรจดัท ำควำมตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพื่อแสดงควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำร รวมทั้งมำตรำ ๔๕ ก ำหนดใหส่้ำวนรำชกำร จดัใหมี้คณะผูป้ระเมินอิสระ
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภำรกิจ คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผูรั้บบริกำร ควำำมคุม้ค่ำในภำรกิจ ทั้งน้ีตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และ
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์จึงไดจ้ดัใหมี้กำรจดัท ำขอ้ตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบติัรำชกำร โดยมี
กำรลงนำมในขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรระหวำ่งนำยกเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์กบัปลดัเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ และหวัหนำ้ส ำนกัปลดั/ผูอ้  ำนวยกำรกอง และใหมี้กำรลงนำมจดัท ำขอ้ตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรตำมขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย 
เป็นไปอยำ่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีก ำหนด 
 ๓.๒ เพื่อใหห้น่ำวยงำนระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย มีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียด
กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมกรอบและแนทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๓.๓ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย ตำมขอ้ตกลง
กำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 ๓.๔ เพื่อใหห้น่ำวยงำนระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย สำมำรถจดัเตรียมเอกสำร และหลกัฐำนของตวัช้ีวดั
ผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัรำชกำร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบติั
รำชกำร 
๔. กำรประเมินปลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย 
 เทศบำลต ำบำลเมืองรำมนัห์ ไดท้ ำขอ้ตกลงผลงำนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่ง
ชดัเจน โดยจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร ในระดบัส ำนกั/กอง/ฝ่ำย เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนตำมขอ้ตกลง
กำรปฏิบติัรำชกำรดงักล่ำวบรรลุเป้ำหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมท่ี
ก ำหนด และรับส่ิงจูงใจตำมระดบัผลงำน โดยไดมี้กำรลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรระหวำ่ง
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นำยกเทศบำลกบัปลดัเทศบำล และปลดัเทศบำลกบัหวัหนำ้หน่วยงำนในสังกดั พร้อมคณะท ำงำนไดร่้วมกนั
พิจำรณำและเลือกตวัช้ีวดัในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรแต่ละมิติ ดงัน้ี 
 ๑) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
 ๒) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจ 
 ๓) กำรบริหำรรำชกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจ 
 ๔) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
 ๕) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 
 ๖) กำรพฒันำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
๕. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
 วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
 ๑.๑ ช้ีแจงส ำนกั/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ และผูป้ฏิบติังำนทรำบ และท ำควำมเขใ้จเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนงัสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวนัท่ี ๑๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๔๘ 
 ๑.๒ ติดตำมผลกำรปฏิบติังำนตำมตวัช้ีวดัใหมี้ผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยำ่งเหมำะสม เช่น 

− ศึกษำขอ้มูล และเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำรรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำร
ตำมตวัช้ีวดั เป็นตน้ 

− ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัโดยกำรประสำนงำนกบัผูก้  ำกบัดูแลตวัช้ีวดั และผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มูลเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผูบ้ริหำรของ
หน่วยงำนในกำรก ำกบัดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

 ๑.๓ รับฟังควำมคิดเห็นของหน่ำวยงำนท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวดั เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยหรือตวัช้ีวดัท่ีก ำหนด 
 ๑.๔ วดัผลลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรปฏิบติังำนเปรียบเทียบกบัค่ำเป้ำหมำย และเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
 ๑.๕ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติัรำชกำร กรณีท่ีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรในเบ้ืองตน้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขใหก้ำรปฏิบติังำนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
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๖. กำรค ำนวนผลกำรประเมินกำรปฏิบติัรำชกำร 
 
  

ผลกำรประเมิน ระดบัคะแนนท่ีไดรัับ 
มีผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยูใ่นระดบัดีเลิศ/ดีเยีย่ม 5 
มีผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยูใ่นระดบัดีมำก 4 
มีผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยูใ่นระดบัดี 3 
มีผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยูใ่นระดบัพอใช้ 2 
มีผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยูใ่นระดบัปรับปรุง 1 
๒.๕.๒ มีกำรใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยกงำนรำชกำร จดัหวดั อ ำเภอ ท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีเพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบติัรำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 ๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีเพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำรปฏิบติัรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๒. หลกัำกำรและเหตุผล 
  เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีเพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบติัรชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เน่ืองจำกเห็น
ควำมส ำคญัของกำรจรวจสอบท่ีจะเป้นปัจจยัส ำคญัช่ำวยใหก้ำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ช่วยป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนท่ี
ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้น ซ่ึงนอกจำกจะใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบภำยนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จงัหวดั, อ ำเภอ) แลว้ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบภำยใน
ดว้ย โดยใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ทีตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำร 
 กำรใหค้วำมร่วมมือกบัส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำรตรวจสอบบญัชีและงบกำรเงิน
ประจ ำปี ไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนผูเ้บิก/หัวหนำ้หน่วยคลงั มีหนำ้ท่ีใหค้  ำช้ีแจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
เจำ้หนำ้ท่ีของส ำนกังำนกำรจรวจเงินแผ่นดินกรณีไดรั้บอ้กทดัทว้งใหห้วัหนำ้หน่ำวยงำนผูเ้บิก/หัวหนำ้
หน่วยงำนคลงัปฏิบติัตำมขอ้ทกัทว้งโดยเร็ว อยำ่งชำ้ไม่เกิน ๔๕ วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ขอ้ทกัทว้ง กรณีท่ี
ช้ีแจงขอ้ทกัทว้งไปยงั สตง.แลว้ แต่ สตง. ยนืยนัวำ่ยงัไม่มีเหตุผลท่ีจะลำ้งขอ้ทกัทว้ง ก็จะด ำเนินกำรช้ีแจง
เหตุผลและรำยงำนใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัใหเ้สร็จส้ินภำยใน ๔๕ วนั นกัจำกวนัท่ีไดรั้บทรำบผลกำรวินิจฉยั
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ในกรณีท่ีมีกำรตรวจสอบกำรทุจริต มีกำรมอบหมำยใหง้ำนสอบสวนและด ำเนินกำรทำงวินยั ฝ่ำย
นิติกำรและด ำเนินกำรทำงวินยั กองวิชำกำรและแผนงำน มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
โดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบติั กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรท่ีปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจำกน้ี ยงใหค้วำมร่วมมือกบัส ำนกังำน ป.ป.ช/ส ำนกังำน ป.ป.ช.จงัหวดัท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำ
จำจหนำ้ท่ีเพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบติัรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เพื่อควำม
โปร่งใส และป้องกนักำรทุจริต และผลกำรบริหำรงำนท่ีผำ่นมำในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบกำรทุจริตแต่อยำ่งใด 
 ๓.วตัถุประสงค ์
  ๓.๑ เพื่อใหเ้ป็นมำตรกำรจดักำร กรณีไดรั้บทรำบหรือรรับแจง้ หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริต 
  ๓.๒ เพื่อควำมโปร่งใส และป้องกนักำรทุจริต ตำมหลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 ๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย จดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำรต่อผูบ้ริหำร 
 ๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
   ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย เทศบำลต ำบลเมืองรำมนั 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 

− ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุม ดูแล กำรปฏิบติัรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

− ปฏิบติัตำมขอ้ทกัทว้งฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในก ำหนด 
 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ใชจ่้ำยงบประมำณรวมในหมวดค่ำตอบแทน ค่ำใชส้อย และวสัดุ 
 ๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
  ทุกส ำนกั/กอง/ฝ่ำย เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
  ๑๐.๑ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีมำตรกำรจดักำร กรณีไดรั้บทรำบหรือรับแจง้ หรือ
ตรวจสอบพบกำรทุจริต 
  ๑๐.๒ เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีควำมโปร่งใส และป้องกนักำรทุจริต ตำมหลกักำร
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
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๒.๕.๓ ด ำเนินกำรใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนนกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ 
 ๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 
 ๒. หลกัำรและเหตุผล 
  ดว้ยเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีนโยบำยใชห้ลกัธรรมำภิบำลส่งเสริมใหภ้ำคประชำชนเขำ้
มำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสใหป้ระชำชนสำมำรถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจง้เบำะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึง
สำมำรถยืน่ค  ำร้องเรียนผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศพัท ์หรือแจง้เบำะแสดว้ย
ตนเอง 
  ฉะนั้น เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย สำมำรถแกไ้ข
ควำมเดือดร้อนของประชำชนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ ำเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ รวมถึงจดัท ำคู่มือด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ขึ้น เพื่อด ำเนินกำรมำตรำกำรจดักำรในกรณีไดรั้บทรำบหรือรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่ำงๆ 
เจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบไดถื้อปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทำงเดียวกนั 
 ๓. วตัถุประสงค ์
  ๓.๑ เพื่อจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบด ำเนินกำรรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่ำง ๆ 
  ๓.๒ เพื่อจดัใหมี้มำตรำกำรจดักำรในกรณีไดรั้บทรำบหรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริตเป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งอยำ่ง
ถูกตอ้ง 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
 ๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ ก ำหนดผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
  ๖.๒ จดัท ำคู่มือด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนของเทศบำำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
  ๖.๓ จดัประชุมใหค้วำมรู้เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใชเ้ป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบติังำนและด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บจำกช่องทำงกำรร้องเรีรยนต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนของเทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ ใหผู้รั้บบริกำร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คู่สัญญำ ประชำชนทัว่ไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจน
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน สำมรรถเขำ้ใจและใชป้ระโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดงักล่ำวไดต้รงกบั
ควำมตอ้งกำร 



81 
 

 

 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใชง้บประมำณ 
 ๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
  ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
  เจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนของ
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ตำมคู่มือด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์โดยปฏิบติัตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำย ระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งถูกตอ้ง 
 
๑.ช่ือโครงกำร :  มำตรกำร “ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจำ้หนำ้ท่ีของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์วำ่ทุจริตและปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ” 
๒.หลกักำรและเหตุผล 
 สือเน่ืองจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๖๘/๒๕๕๗ เร่ืองมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบไดก้ ำหนดใหทุ้กส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเนน้
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวงั เพื่อสกดักั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤมิชอบได ้ประกอบกบันโยบำยของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ เม่ือวนัท่ี ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก ำหนดใหมี้กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินท่ีมีธรรมำภิบำลและกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยส ำคญัของรัฐบำล เพื่อใหก้ำรขบัเคล่ือนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตประพฤมิชอบเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพในกำรน้ี
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ จึงไดจ้ดัท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอก
หรือประชำชนกล่ำวหำเจำ้หนำ้ท่ีของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์วำ่ปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชำชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดท้รำบช่องทำงกำรร้องเรียนแนวทำงกำรพิจำรณำรับ
เร่ืองร้องเรียน และกำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเร่ืองกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขำ้รำชกำร และ
เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวงัมิใหเ้จำ้หนำ้ท่ีกระท ำกำรทุจริตหรือ
ประพฤตมิชอบนอกเหนืออ ำนำจท่ีตนมิไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนครูเทศบำลต ำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในเทศบำลต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและลูกจำ้งของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ยึดมัน่ในคุณธรรม
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จริยธรรมท่ีดีและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของภยัของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพื่อใหก้ำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอยำ่งรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. เป้ำหมำย 
 “เจำ้หนำ้ท่ี” หมำยถึง พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนครูเทศบำลต ำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เทศบำลต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและลูกจำ้งของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ต ำบลกำยบูอเกำะ อ ำเภอรำมนั จงัหวดัยะลำ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ด ำเนินกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงในกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนวำ่มีมูลและเขำ้
องคป์ระกอบควำมผิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จริง กรณีมีเจำ้หนำ้ท่ีทุจริตและปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีโดยมิชอบ 
 ๖.๓ ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจง้เบำะแสขอ้มูลเก่ียวกบักำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พฒันำช่องทำงกำรร้องเรียนใหง้่ำย สะดวกและวีธีกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล เพื่อเป็นหลกัประกนัและสร้ำง
ควำมมัน่ใจแก่ผูใ้หข้อ้มูล ในกำรใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน  
 ๖.๔ แจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ร้้องเรียนทรำบผลและควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินกำร ภำยใน ๕วนั 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ๔ปี (ปีงบประมำร ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 งำนกฎหมำยและคดี ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ตวัช้ีวดั 
 ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลพัธ ์
 ภำคประชำชนมีบทบำทหนำ้ท่ีเฝ้ำระวงั และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
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มิติท่ี ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 ๓.๑ จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนไดมี้
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดทุ้กขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จดัใหมี้ศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยขอ้มูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
  
1. ช่ือโครงกำร : “ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ใหมี้ประสิทธิภำพมำก

ยิง่ขึ้น 
2. หลกักำรและเหตุผล 

ตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญติัให้ห
น่ำวยงำนของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงนอ้ยตำม่ีกฎหมำยก ำหนดไวใ้ห้
ประชำชนเขำ้ตรวจดูได ้ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐโดยเรียกสถำนท่ีท่ีจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล
ข่ำวสำรและใหบ้ริกำรวำ่ “ศูนยข์อ้มูลข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ใหป้ระชำชนมีโอกำสอยำ่งกลำ้ง
ขวำงในกำรไดรั้บข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ 

ดงันั้น เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์จึงไดใ้หมี้สถำนท่ีส ำหรับประชำชนเขำ้ตรวจดูขอ้มูลข่ำวสำรซ่ึงไดร้วบรวมไว ้โดยจดัเป็นศูนย์
ขอ้มูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ใหบ้ริกำร ณ ศูนยบ์ริกำรร่วมเทศบำลต ำบำลเมืองรำมนัห์
โดยมีงำนศูนยบ์ริกำรขอ้มูลฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผูรั้บผิดชอบขอ้มูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีประชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจดูได ้เพื่อประชำชนจะไดส้ำมำรถรับรู้สิทธิและหนำ้ท่ี
ของตนอยำ่บงเตม็ท่ีในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งตรงกบัควำม
เป็นจริง ในกำรรัษำประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วตัถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรอนัเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้งและ

ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงใหป้ระชำชนไดมี้ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของ

เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
5. พื้นท่ีด ำเนินกำร 

ณ ศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ (ภำยในศูนยบ์ริกำรร่วม เทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์) 

6. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ มีกำรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรและจดัสถำนท่ีใหป้ระชำชนเขำ้ตรวจดูขอ้มูล 
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๖.๒ มีกำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบเป็นปัจจุบนั 
๖.๓ มีกำรจดัวำ่งเอกสำรขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจดัหำพสัดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลปฏิบติังำนเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบและตรวจสอบไดข้อ้มูลครบตำมรำยกำรท่ีก ำหนด 
๖.๔ มีกำรจดัประชุมใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบักำร
ปฏิบติัตำม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๕ มีกำรใหค้วำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบั พ.ร.บ. ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชนทัว่ไป 
๖.๗ มีกำรจดัเก็บสถิติผูม้ำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผูบ้ริหำร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใชง้บประมำณ 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

10. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
จ ำนวนศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 

 
๑.ช่ือโครงกำร กิจกรรม “กำรออกระเบียบจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์” 
๒. หลกักำรและเหตุผล 
 อำศยัอ ำนำจตำมมำตร ๙ แห่งพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบญัญติัไว้
วำ่ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๔ และมำตร ๑๕ หน่วยงำนของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรอยำ่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรบริหำรรำชกำรท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ืองหลกัธรรมำภิบำล 
ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม สำมำรถตรวจสอบได ้
๓. วตัถุประสงค ์
 ๑. เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย จึงจดัท ำระเบียบเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ วำ่ดว้ยขอ้มูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เร่ืองค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำร
รับรองส ำเนำขอ้มูลข่ำวสำรของศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๒.เพื่อใหบ้ริกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรไวใ้หป้ระชำชนเขำ้ตรวจดู ศึกษำ คน้ควำ้ ตลอดจน
เผยแพร่ จ ำหน่ำย จ่ำยแจก รวมทั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมระเบียบน้ี 
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 ๓. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนในกำรจดัระบบขอ้มูลข่ำวสำร ดงัน้ี 
  ๓.๑ ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีลงพิมพใ์นรำชกิจจำนุเบกษำ 
  ๓.๒ ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีตอ้งจดัไวใ้หป้ระชำชนตรวจดูได้ 
  ๓.๓ ขอ้มูลข่ำวสำรอ่ืน 
  ๓.๔ ขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
๔. เป้ำหมำย 
 ๑. จดัเตรียมสถำนท่ีจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร จ ำนวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ วำ่ดว้ยขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกำศเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เร่ืองค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรรับรองส ำเนำขอ้มูล
ข่ำวสำรของศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๔. แบบค ำร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่ำวสำร จ ำนวน ๑ ฉบบั 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 ภำยในเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 ๖.๑ จดัท ำบนัทึกขออนุมติัจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 ๖.๒ เม่ืออนุมติัแลว้ แจง้เวียนทรำบภำยในทุกส่วนรำชกำร 
 ๖.๓ จดัท ำร่ำงระเบียบฯ วำ่ดว้ยขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผูบ้ริหำรพิจำกณำ
อนุมติั 
 ๖.๔ จดัท ำร่ำงประกำศฯ เร่ืองค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรรับรองส ำเนำขอ้มูลข่ำวสำร เสนอ
ต่อผูบ้ริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 ๖.๕ จดัท ำร่ำงแบบค ำร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่ำวสำร เสนอต่อผูบ้ริหำรเพื่อจำรณำอนุมติั 
 ๖.๖ จดัเตรียมสถำนท่ี โต๊ะ ตูเ้อกสำร และจดัวำงเอกสำรตำมกฎหมำยก ำหนด 
๗.ระยะเวลำและสถำนท่ีด ำเนินกำร 
 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป ณ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๘. งบประมำณ 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
 ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑. มีกำรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ณ ส ำนกังำนเทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๒. มีกำรจดัระบบขอ้มูลข่ำวสำรท่ีครบถว้น ไวส้ ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชน 
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 ๓. มีประชำชนขอตรวจสอบขอ้มูลข่ำวสำรทำงรำชกำร 
 
๑. ช่ือโครงกำร :  กิจกรรม “อบรมใหค้วำมรู้ตำม พ.ร.บ ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. หลกัำรและเหตุผล 
 คุณธรรมำจริยธรรมเป็นหน่ึงในหลกัธรรมำภิบำลท่ีหน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบติัเพื่อใหเ้กิด
กำรบริหำรจดักำรท่ีดีและส่งเสริมองคก์รใหมี้ศกัยภำพและประสิทธิภำพ ซ่ึงรวมไปถึงควำมโปรงใสกำร
ท ำงำนท่ีจ ำเป็นตอ้งมีในทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหน่ึงในแนวทำงท่ีจะช่วยใหเ้กิดควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ตำมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชกำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๕๘ บญัญติัเก่ียวกบัสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรวำ่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บ
ทรำบขอ้มูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน” และตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ะบุหลกักำรและ
เหตุผลของพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรวำ่ในระบอบประชำธิปไตย กำรใหป้ระชำบนมีโอกำส
กวำ้งขวำงในกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ ำเป็น เพื่อท่ีประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งมำกยิง่ขึ้น 
 กำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ใหป้ระชำชนรับรู้อยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็วจำก
กำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพจึงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นอยำ่งยิง่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ 
 ดงันั้น เพื่อเสริมสร้ำงใหเ้ทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงไดจ้ดั
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จิรยธรรม น ำควำมโปร่งใสสู่องคก์ร เพื่อใหบุ้คลำกรของเทศบำลและตวัแทน
ชุมชนไดรั้บรู้สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และควำม
โปร่งใส และเม่ือเกดควำมเขำ้ใจแลว้จะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยงัผูใ้กลชิ้ด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหวำ่งเทศบำลกบัภำคประชำชนใหมี้ควำมเขม้แขง็ยิง่ขึ้น 
๓. วตัถุประสงค ์
 เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำนและมีควำมรู้เก่ียวกบัสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรม    จ ำนวน ๙๐ คน 
 (ตวัแทนส ำนกั/กอง จ ำนวน ๑๐ คน. ตวัแทนชุมชน จ ำนวน ๘๐ คน) 
 ผลกำรเรียนรู้เฉล่ีย   ร้อยละ ๘๐ 
 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
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๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ส ำรวจควำมตอ้งกำรอบรม 
 ขั้นตอนท่ี ๒ ออกแบบหลกัสูตร 
 ขั้นตอนท่ี ๓ ด ำเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี ๔ วดัผลควำมรู้ 
 ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตำมและประเมินผล 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉล่ีย 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 
๓.๑.๓ มีกำรประกำศ เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์กบักำรมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชำชน 
๑.ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จดัใหมี้ช่องทำงท่ีประชำชนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของมำตรกำร 
 ดว้ยพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส ำคญั ๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจดั
องคก์ร อ ำนำจหนำ้ท่ี แผนงำน โครงกำรและอ่ืน ๆ 
 ดงันั้น เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์จึงไดต้ระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส ำคญั 
ๆ ของหน่วยงำนผำ่นทำงช่องทำงท่ีหลำกหลำย เพื่อใหก้ำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรครอบคลุมเป้ำหมำย ไดแ้ก่ 
หน่วยประชำสัมพนัธ์ ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำน เวบ็ไซตข์องหน่วยงำนหรือส่ือสังคม (Social Media) 
หมำยเลขโทรศพัทเ์ฉพำะ กำรเผยแพร่ขอ้มูลทำงส่ือส่ิงพิมพต่์ำง ๆ โทรทศัน์ วิทย ุส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและเขำ้ถึงขอ้มูลตำมภำรกิจ
หลกัของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ไดง้่ำยและสะดวกมำกขึ้น 
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๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อใหมี้ช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนท่ีหลำกหลำย 
 ๓.๒ เพื่อใหป้ระชำชนหรือผูรั้บบริกำรสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรไดส้ะดวกมำกยิง่ขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อใหมี้ช่องทำงไหนกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเขำ้ถึงประชำชนไดง้่ำย 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ ๗ ช่องทำง 
๕. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ไดแ้ก่ 
 - บอร์ดหนำ้ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 - บอร์ดประชำสัมพนัธ์ของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ ร้ำนคำ้ชุมชน/หมู่บำ้น 
 - ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยชุุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 
  - ศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรประจ ำและใหป้ระชำชน
สืบคน้ไดเ้อง 

− จดัส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 
− ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผำ่นส่ือมวลชล/กำรจดั

แถลงข่ำว 
− หนงัสือพิมพห์รือวิทยทุอ้งถ่ิน 
− ประกำศผำ่นเวป็ไซต/์เวบ็บอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน 
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหป้ระชำชนผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์ไดท้รำบถึงกำรไดรั้บเร่ือง
ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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 ๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร ำคำญ ดำ้นกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ เป็นส่วนงำนท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ี
โดยตรงในกำรดูแลดำ้นกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ประชำชน ตำมพระรำชบญัญติักำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมุ่งเนน้กำรบริกำรใหป้ระชำชนอยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีดีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตได้
อยำ่งปกติสุข ดงันั้น เม่ือมีกรณีกำรแจง้เร่ืองรำวหรือร้องทุกขอ์นัมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีเหตุเดือดร้อนร ำคำญ เช่น กล่ินเหมน็ เสียงดงั กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้มจึงมีหนำ้ท่ีเร่งด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร ำคำญนั้นเพื่อแกไ้ขปัญหำใหป้ระชำชนโดยเร็ว 
 ๓. วตัถุประสงค ์
  ๓.๑ เพื่อรับแจง้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัเหตุเดือดร้อนร ำคำญ
ตำมพระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ และจะไดแ้กไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
  ๓.๒ เพื่อเป็นกำรบริกำรประชำชนใหอ้ยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีดีเสมอ 
  ๓.๓ เพื่อเป็นกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
 ๔.เป้ำหมำย 
  รับแจง้เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขเ์ก่ียวกบัเหตุเดือดร้อนร ำคำญ จำกประชำชนในพื้นท่ีเทศบำล
ต ำบลเมืองรำมนัห์ 
 ๕. วิธีด ำเนินกำร 
  ๕.๑ จดัท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบด ำเนินกำรเก่ียวกบัเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
(เจำ้หนำ้ท่ีภำยในกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
  ๕.๒ เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนทรำบช่องทำงในกำรแจง้เหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
  ๕.๓ รับแจง้โดยตรงหรือรับเร่ืองผำ่นศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกขเ์ทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
  ๕.๔ ด ำเนินกำรออกตรวจพื้นท่ีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์และน ำเร่ืองเสนอต่อคณะผูบ้ริหำร
พิจำรณำสังกำรเจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหำตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน 
  ๕.๕ แจง้ผลกำรปฏิบติังำนใหผู้ร้้องทรำบ ๑๕ วนั นบัแต่วนัรับแจง้ 
 ๖.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ใหบ้ริกำรในวนั เวลำรำชกำร วนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทำงร้องทุกข/์ร้องเรียนไดแ้ก่ ๑) ไปรษณีย ์๒) โทรศพัท ์๓) โทรสำร ๔)เวบ็ไซต ์๕)เฟสบุ๊ค 
 ๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใชง้บประมำณ 
 ๘. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
  กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
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 ๙. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
  ๙.๑ มีสถิติจ ำนวนเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร ำคำญเป็นประจ ำทุกเดือน ท ำให้
เห็นวำ่ประชำชนไดมี้ส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยูร่่วมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงกำรเปิดโอกำส
ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรสอดส่งดูแลกำรด ำเนินกำรของเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
  ๙.๒ สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร ำคำญตำมเร่ืองท่ีประชำชนแจง้เหตุ
หรือร้องทุกข ์
  ๙.๓ออกตรวจพื้นท่ีและแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหผู้ร้้องเรียนทรำบภำยใน ๑๕ วนั 
มิติท่ี ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ๔.๑ มีกำรจดัวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน
ก ำหนด 
 ๔.๑.๑ มีกำรจดัท ำและรำยงำนกำรจดัท ำระบบควบคุมภำยในใหผู้ก้  ำกบัดูแล 
 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
๒. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยใหด้ ำเนินงำนตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งยงัช่วยป้องกนัหรือลดควำมเสียงจำกำรด ำเนินงำน
ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงกำรตรวจสอบภำยในนั้นยงัถือเป็นส่วนประกอบส ำคญัท่ี
แทรกอยูใ่นกำรปฏิบติังำนตำมปกติ ซ่ึงจะตอ้งมีกำรกระท ำอยำ่งเป็นขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ และ
กฎหมำยท่ีก ำหนด โดยผูบ้ริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนกำรบริหำร เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนอีกทั้งยงัเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบติังำนซ่ึงเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในท่ีชดัเจน ดงันั้น กำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอยำ่งมี
มำตรฐำนประกอบกบัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท ำให้กำรปฏิบติังำนของ
เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องทำงรำชกำร 
๓. วตัถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. วำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพื่อพิสูจน์ควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่ำง ๆ ทำงดำ้นกำรบญัชี และดำ้น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๓.๓ เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของหน่วยรับตรวจวำ่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยท่ีก ำหนด 
 ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจวำ่เพียงพอ และเหมำะสม 
 ๓.๕ เพื่อเป็นหลกัประกนักำรใชแ้ละระวงัทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 
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๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนกังำนเทศบำลทุกหน่วยงำน พนกังำนครู และเจำ้หนำ้ท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ ของเทศบำลต ำบล
เมืองรำมนัห์ 
๕.พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 ส่วนรำชกำรทุหน่วยงำน โรงเรียนในสังกดัเทศบำล และศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็เทศบำลต ำบลเมืองรำ
มนัห์ 
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จดัท ำแผนปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่ำง ๆ ดว้ยเทคนิค และวิธีกำร
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป ปริมำณมำกนอ้ยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
ของระบบกำรควบคุมภำยในและควำมส ำคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรปฏิบติังำนของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพสัดุและทรัพยสิ์น 
รวมทั้งกำรบริหำรงำนดำ้นอ่ืนๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนัตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์น และกำรใชท้รัพยำกรทุกประเภท วำ่เป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยดั 
 ๖.๔ สอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนตำมมำตรำฐำน และ/หรือ ระเบียบขอ้บงัคบั ค ำสั่งท่ีทำงรำชกำร
ก ำหนด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติังำนท่ีตรงตำมวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบำย 
 ๖.๕ รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมำณ 
๙.ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
๑๐. ตวัชีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลำกรมีควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน
มำกขึ้น 
 ๑๐.๒ ควำมเส่ียงในกำรเบิกจ่ำยเงินลดนอ้ยลง 
 ๑๐.๓ กำรใชท้รัพยำกรของส ำนกั/กอง/หน่วยงำน ท่ีมีอยูอ่ยำ่งคุม้ค่ำ ประหยดั 
 ๑๐.๔ ลูกหน้ีภำษีโรงเรือนและท่ีดินคำ้งช ำระนอ้ยลง 
 


