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ค าน า 
 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นทุกปี เพ่ือให้ระบบราชการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ
ด าเนินการููกต้องตามกหหมาแและระเบีแบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริแธรรม และความคุ้มค่าของทรัพแากรที่ใช้ไป โดแต้องมีการ
เปิดเผแข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึก ค่านิแม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตแ์ สุจริต มีคุณธรรม และจริแธรรม เพ่ือให้
องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จาก
ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโแบาแเกี่แวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งูือเป็นที่มาของการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแุทธศาสตร์ชาติว่าด้วแการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดแมีนาแกรัฐมนตรีเป็นประธาน และก าหนดให้ภาครัฐจัดท าแผนแุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับแุทธศาสตร์ชาติว่าด้วแการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมจิตส านึกและค่านิแมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วแงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
ให้มีการพัฒนาระบบ กลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรูนะของพนักงาน
เทศบาล ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและแึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้เล็งเห็นูึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดแเห็นว่าการสร้างองค์กรภาค
ราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริแธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วแการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิแม คุณธรรม จริแธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วแความซื่อสัตแ์ สุจริต เป็นธรรม และ  
เสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้ใจในการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมูึงผู้บริหารท้องูิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับและ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ๔ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดแมีการจัดตั้งศูนแ์รับเรื่องร้องเรีแนการทุจริต และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดแแึดแุทธศาสตร์ชาติว่าด้วแการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการจัดท า 
 
 
 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส



 
 
 

 
 

สารบัญ 
 
เนื้อหา หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑. การวิเคราะห์ความเสี่แงในการเกิดทุจริตในองค์กร ๑ 
 ๑.๒ หลักการและเหตุผล ๒ 
 ๑.๓ วัตูุประสงค์ของการจัดท าแผน ๓ 
 ๑.๔ เป้าหมาแ ๔ 
 ๑.๕ ประโแชน์ของการจัดท าแผน ๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๕ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๗ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๑ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๑๓ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องูิ่น 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑๕ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ ๓๗ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๖๒ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๗๖ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องูิ่น 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสียงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะที่เป็นปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโดยโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปรงใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 ๔) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 



 
 

๒ 
 

 
 

เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗) ค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruptions – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 



 
 

๓ 
 

 
 

ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่เงินและอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้าวต้น ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)



 
 

๔ 
 

 
 

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้ำหมำย 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามารซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมกันตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน



 
 

๕ 
 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ. 256๒ – 2564) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๑. กำรสรำ้งสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

๑.๑. กำรสรำ้งจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
สภำท้องถิ่น และฝ่ำย
ประจ ำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑. สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

   

 

 (๑) โครงการส่งเสริม
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ด ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 (๒) โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและผู้น า
ชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  

๑.๑.๒ สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
ประพฤติตำมประมวล
จริยธรรม 

    

 (๑) มาตรการ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๑.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักที่จะไม่
กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
ทับซ้อน 

    

 (๑) โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

    

 (๑) มาตรการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนกั
ในการต่อต้านการทุจริต 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๖ 
 

 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๑. กำรสรำ้งสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.๒.๒. สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะ 

    

 (๑) โครงการถนน 
สีเขียว 

100,000 100,000 100,000  

 (๒) โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21 
ระดับท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000  

 (๓) โครงการวัน
เทศบาล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  

๑.๒.๓. สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

 (๑) โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

200,000 200,000 200,0000  

 (๒) โครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

300,000 50,000 50,000 
 

๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
เด็กและเยำวชน 

๑.๓.๑ สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 

    

 (๑) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (กจิกรรม  
“โตไปไม่โกง”) 

0 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๑.๓.๒ สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

    

 (๑) โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

๑.๓.๓. สรำ้งจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักให้มีจิต
สำธำรณะ 

    

 (๑) โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เป็นโครงการ
เดียวกันกบั 
๑.๓.๑ 



 
 

๗ 
 

 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๒. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของผู้บริหำร 

 (๑) มาตรการแสดง
เจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๒. มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

๒.๒.๑ สรำ้งควำมโปร่งใส
ในกำรบริหำรงำนบุคคลให้
เป็นไปตำมหลักคุณธรรม
ทั้งในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน เลื่อน
ต ำแหน่ง/เงินเดือน และ
กำรมอบหมำยงำน  

    

 (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

 (๒) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหนา้
ส่วนราชการ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๒.๒. สร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรบริหำรงำนกำรเงิน 
งบประมำณ กำรจัดหำ
พัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

    

 (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

 (๒) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวน 
การจัดซ้ือจัดจา้ง” 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

 (๓) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้ง 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๘ 
 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๒. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

๒.๒. มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

๒.๒.๓. สรำ้งควำมโปร่งใส
ในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ/บริกำร
ประชำชน เพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

    

 (๑) โครงการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,000  

๒.๓. มำตรกำรกำรใช้
ดุลยพินิจและกำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีกำรจัดท ำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำย 
ละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่
ท ำกำรและในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    

 (๑) มาตรฐานการ
ยกระดับการปฏบิัติหน้าที่
ตามหลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๓.๒. มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรสั่งกำร 
อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติ
รำชกำรแทน หรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มี
อ ำนำจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    

 (๑) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๙ 
 

 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๒. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

๒.๔ กำรเชิดชูเกยีรติแก่
หน่วยงำน/บุคคล ใน
กำรด ำเนินกิจกำรกำร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชเูกียรติ
ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 

    

 (๑) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชเูกียรติ
ที่ให้ควำมชว่ยเหลือ
กิจกำรสำธำรณะหรือมีจิต
สำธำรณะ 

    

 (๑) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชเูกียรติ
ที่ด ำรงตนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

    

 (๑) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๕ มำตรกำรจัดกำรใน
กรณีได้ทรำบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือ
วิธีกำรอื่นใดระหว่ำง
บุคลำกรในองค์กรที่ปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

    

 (๑) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๕.๒ มีกำรให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยรำชกำร 
จังหวัด อ ำเภอที่ได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 (๑) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหนว่ย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๑๐ 
 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๒. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

๒.๕ มำตรกำรจัดกำรใน
กรณีได้ทรำบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 

๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มี
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่โดย 
มิชอบ 

    

 (๑) มาตรการ 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๑๑ 
 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๓. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

๓.๑ กำรจัดให้มแีละ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ในช่องทำงที่เป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑. จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร 

    

 (๑) ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๓.๑.๒. มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกับกำร
บริหำรงำนบุคคล กำร
บริหำรงำนงบประมำณ
กำรเงิน กำรจัดหำวสัดุ 
กำรค ำนวณรำคำกลำง 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับที่ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

    

 (๑) มาตรการ ก ากับ 
ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชำชน 

    

 (๑) มาตรการ ก ากับ 
ติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการเดียวกัน
กับ ๓.๑.๒ (๑) 

๓.๒ กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง
ประชำชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในกำรด ำเนิน
กิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินกิจกำรที่จะมี
ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ 
และสุขอนำมยัของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

    

 (๑) โครงการจัดท า
ประชาคมในเขตเทศบาล
และเทศบาลเคลื่อนที่ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  



 
 

๑๒ 
 

 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๓. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

๓.๒ กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง
ประชำชน 

๓.๒.๒ มชี่องทำงให้
ประชำชนในท้องถิ่น
สำมำรถร้องเรยีน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

    

 (๑) มาตรการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.๒.๓ มรีำยงำนและแจ้ง
เป็นรำยลักษณ์อักษรให้
ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผล
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

    

 (๑) มาตรการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.๓. กำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
บริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ด ำเนินกำรให้
ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำร
จัดท ำงบประมำณ 

    

 (๑) โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.๓.๒ ด ำเนินกำรให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

    

 (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๑๓ 
 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๔. กำรเสรมิสร้ำง
และปรับปรุงกลไก
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ กำรจัดวำงระบบ
และรำยงำนกำรควบคุม
ภำยในตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

๔.๑.๑. มีกำรจัดท ำและ
รำยงำนกำรจัดท ำระบบ
ควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 

    

 (๑) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๑.๒ มีกำรติดตำม
ประเมินระบบควบคุม
ภำยในโดยด ำเนินกำรให้มี
กำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงหรือบริหำรควำม
เสี่ยง และรำยงำนผลกำร
ติดตำมแผนกำรปรับปรุง
ควบคุมภำยในให้กับผู้
ก ำกับดูแล 

    

 (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๒ กำรสนับสนุนให้
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติ หรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสรมิให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับดูแล กำร
บริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับ
กำรบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ำย ข้ำรำชกำร พนักงำน 
ลูกจ้ำง 

    

 (๑) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำร
บริหำรงบประมำณ กำร 
รับ-จ่ำยเงิน กำรหำ
ประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร 

    

 (๑) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ  
การรับ-จา่ยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๑๔ 
 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

๔. กำรเสรมิสร้ำง
และปรับปรุงกลไก
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ กำรสนับสนุนให้
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติ หรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

๔.๒.๓ ส่งเสรมิให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล  
กำรจัดหำพัสดุ 

    

 (๑) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๓ กำรสง่เสริมบทบำท
กำรตรวจสอบ ของสภำ
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสรมิและพัฒนำ
ศักยภำพสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจใจกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก ำหนดไว้ 

    

 (๑) โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและผู้น า
ชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ โครงการเดียวกัน
กับ ๑.๑.๑ (๒) 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้มีบทบำท 
ในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
ตำมกระบวนกำร และ
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

    

 (๑) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๔ เสรมิพลังกำรมสี่วน
ร่วมของชมุชน 
(Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมใหม้ีกำร
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง 
กำรทุจริต 

    

 (๑) กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

    

 (๑) กิจกรรม 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

– – – ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๑๕ 
 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 
 
 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัตงิาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรบัผิดชอบตอ่
หน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน
และปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 



 
 

๑๖ 
 

 
 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 6. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตาม
อ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



 
 

๑๗ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและผู้น าชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากร  (Human Resources Development – HRD)  คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญ
ในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
สามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงาน ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจมากมายครอบคลุมทุกแขนง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านบริการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดของการให้บริการ  คือ ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น บุคลากรในส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาสนับเป็นหัวใจและแกนหลักที่ส าคัญขององค์กร ในการที่
จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรใีห้เกิดผลสมัฤทธ์ิสูงสดุของการปฏิบตัิงาน การบริหารงานขององค์กรจะ
พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และพัฒนาองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  เพราะองค์กรจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลในองค์กรเป็น
ส าคัญ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ มีวิธีการคิด ทักษะส าหรับ
การพัฒนายุค 4.0  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จ าเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นศาสตร์ และน า
ศาสตร์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะให้เหมาะสมกับงาน เวลา สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตา ม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบให้มีคุณภาพ เป็นการบูรณาการเพื่อใช้การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์กรส าหรับการปรับปรุงบุคคล ทีมงาน และ
ประสิทธิผลขององค์กรและมีผลให้องค์กรพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนภายใน
องค์กร อันจะท าให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน อันจะเป็นผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและผู้น าชุมชน เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ ์
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันท่ีมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ภารกจิ
และงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงตรงตามอ านาจหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ตามวิธีบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ น ามาซึ่ง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และความรู้ทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระเบียบตา่งๆ แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่  แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการคิดค้น  เทคนิค
วิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นไป  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

๔. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

๕. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างส่วนงานต่างๆ 
ในองค์การ ตลอดถึงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น  ให้เกิดความรักและความสามัคคี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๑๘ 
 

 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมหารือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 

๒. ก าหนด วางแผน ติดต่อประสานงาน 
๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. ติดต่อประสานกลุ่มเป้าหมายและสถานท่ีศึกษาดูงาน 
๕. ด าเนินโครงการตามก าหนด 
๖. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) 
 ๒. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๑๙ 
 

 
 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 โดย

ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, 
มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, 
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป 
 3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 



 
 

๒๐ 
 

 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90  
 



 
 

๒๑ 
 

 
 

 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราช การโดย 
มิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้แอปพลิเคชัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๒๒ 
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 



 
 

๒๓ 
 

 
 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น  เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้
จัดท ามาตรการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพื่ อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบล  
วานรนิวาส 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 
 

๒๔ 
 

 
 

 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการถนนสีเขียว 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ด าเนินการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลวานรนิวาสและโรง  

ฆ่าสัตว์แห่งใหม่ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรั้วด้านทิศเหนือ ๓๓๕.๐๐ เมตร ความยาวรั้วด้านทิศตะวันตก ๒๓๕.๐๐ เมตร 
รวมความยาวรั้วทั้งสองด้านยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการด าเนินการปรับภูมิทัศน์
พื้นที่ด้านนอกรั้วบริเวณข้างถนนเกษมศรีฝั่งหน้าโรงคัดแยกขยะให้มีความร่มรื่น สวยงามและเหมาะสม แต่ยังคงเหลือในส่วนการ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างถนนเกษมศรีแนวรั้วโรงฆ่าสัตว์และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนโดยรอบ เทศบาลต าบลวานร
นิวาสในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการถนนสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง เป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพ
บริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่น เกิดความสวยงามและเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อขยะและโรงฆ่า
สัตว์ ช่วยลดมลพิษในอากาศและช่วยลดผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 อนึ่ง รัฐบาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น การท าความสะอาดถนนสาธารณะ อาคารสถานที่ บ้านเรือน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่
สาธารณะต่างๆ ในชุมชน การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ขุด ลอก คู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนและ
ชุมชนของตน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ เป็นต้น อันเป็นการท าความดี มีจิตอาสา มีความ
เสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านข้างถนนเกษมศรีแนวรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลวานรนิวาส และ
พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณข้างทางในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้มีสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างทัศนียภาพบริเวณ
ทางสัญจรให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 ๒ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่เขตเทศบาล โดยการปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบ่อขยะและโรงฆ่าสัตว์ ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมท่ีดีของเมืองและชุมชน 
 ๓ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรของเทศบาล กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนชาวเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เล็งเห็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อน  
 ๕ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการด าเนินการปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรของเทศบาล กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๒๕ 
 

 
 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 บริเวณข้างถนนเกษมศรีริมรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลวานรนิวาส และพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณข้างทางในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
 ๒ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ๓ จัดท าร่างค าสั่งเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาว
เทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 ๕ ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๖ ร่วมกันด าเนินการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณข้างถนนเกษมศรีริมรั้วโรงฆา่
สัตว์ และพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณข้างทางในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น พัฒนาและปรับปรุง
ทัศนียภาพบริเวณทางสัญจร โดยการตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ ท าความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกดิ
ความสวยงาม  
 ๗ สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการให้นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสทราบ 
 ๘ ติดตาม และประเมินผลโครงการ รวบรวมรายละเอียดและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองช่าง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตลอดจนการบ ารุงรักษา
ต้นไม้ ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๒ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ด้านข้างถนนโดยรอบรั้วโรงฆ่าสัตว์และรั้วบ่อขยะเทศบาลต าบลวานรนิวาส มี
สภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่สีเขียว ร่มรื่นด้วยต้นไม้ พันธุ์ ไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ สร้างทัศนียภาพบริเวณเส้นทางสัญจรให้มีความ
สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๓ เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ของเทศบาล ลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงบ่อขยะและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เกิดจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนป่าไม้ ต้นไม้ ในระดับชุมชน ตลอดไป
จนถึงระดับประเทศในภาพรวมต่อไป 
 ๕ ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการร่วมกันในการสร้างสรรค์ความเจริญและพัฒนาบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๖ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์



 
 

๒๖ 
 

 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาที่ขาดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันท้ังใน ระดับโลก ระดับประเทศ จนถึงระดับชุมชน แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือว่าเป็น
แผนแม่บทของโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดยองค์การสหประชาติได้ส่งต่อแนวคิดแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทย น าสู่การปฏิบัติโดยล าดับและในการประชุม Rio+20 ในปีงบประมาณ 2555 ได้เน้นย้ าให้ประเทศสมาชิก สานต่อและน า
ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นธงน าทางในการพัฒนาประเทศ การสร้างความตระหนักและปลูก
จิตส านึกแก่ประชาชน โดยการส่งเสริมบทบาทภาคี ทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นของ
ตนเองสู่สังคมสีเขียวท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่นขึ้น
เพื่อใหประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและสังคมปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม และยกระดับสูการเป็นชุมชนและทอ้งถิ่นนาอยอูยางยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการพัฒนาท่ีมีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ท้องถิ่นให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว รวมทั้งร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่นสู่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ๓.เพื่อเผยแพร่รูปแบบ แนวคิดและองค์ความรู้การพัฒนาท่ียั่งยืนสู่สาธารณะ 
 ๔. เพื่อเสริมสรางเครือขายการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดพลังการขับเคลื่อนสูสังคมสีเขียว  

๔. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายคณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๕. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ โดยใช้แผนปฏิบัติการท้องถิ่น (LA 21) เป็นเครื่องมือ 
 ๒. ประสานคณะกรรมการชุมชนท้ัง ๑๔ ชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 ๓. ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่น 
 ๔. ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 ๕. ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้/ต้นแบบ และขยายผลสู่พื้นที่อ่ืน  

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 
 

๒๗ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันและการบริโภคแบบมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๒. มีเครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๓. ชุมชนได้รับการพัฒนา ต่อยอด เสริมสร้างกลไกการด าเนินงาน พัฒนายกระดับเป็นต้นแบบ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วน 
 ๔. ได้รูปแบบ แนวคิด และองค์ความรู้การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เผยแพร่ และถ่ายทอดสู่สมาชิกเครือข่าย LA ๒๑ และ
สาธารณะในทุกระดับ 
 



 
 

๒๘ 
 

 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการวันเทศบาล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ให้
ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ
สุขาภิบาลที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปใน
ท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๗๖ 
จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบัน 

ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง
ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด เป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
และสร้างความเจริญในด้านต่างๆ ให้เกิดในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ก าหนดให้วันท่ี ๒๔ 
เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจ าทุกปี เช่น การ
ท าบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน เป็นต้น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
แนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลในวันเทศบาล ซึ่งจะมีกิจกรรมการท าบุญตักบาตร และการแสดงธรรมเทศนา และจริยธรรม
ของบุคคลที่พึงมีต่อสังคม หมายถึง การมีคุณงามความดีในการท าหน้าที่พลเมืองของสังคมประชาธิปไตย และการท าหน้าที่
ให้บริการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขัดเกลาและปลูกจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตนท้ังด้านการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตในสังคมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
สังคมต่อไป 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลวานรนิวาสยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตามประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกัน
มาเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประสานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของเทศบาลที่
เป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง และให้เกิดความส านึกเลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญและความเป็นมาของการก่อก าเนิดเทศบาล 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความส าคัญของการบริการ และการอ านวย
ความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาล 
 ๓. เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งข้ึน  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลและเทศบาลต าบล  
วานรนิวาส 
 6. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคคลที่พึงมีต่อสังคม 



 
 

๒๙ 
 

 
 

๔. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายคณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๕. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 
 ๒. ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาดถนนและทางเท้า และสวนสาธารณะ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชน/ผู้แทนชุมชน/ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับเชิญ 
 ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจหน้าท่ีของเทศบาล 
 ๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความรัก ความสามัคคี ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อ
องค์กรในระดับดี 
 ๔. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคคลที่พึงมีต่อสังคม ในระดับดี 

 



 
 

๓๐ 
 

 
 

1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชด าริช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น า
ชุมชนและประชาชนทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมตอ่การรองรับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติ
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
 ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น า
ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ชุมชนและในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล - 
อดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ มากมายให้แก่พสกนิกรชาวไทย จึงได้จัดให้มีการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและท าเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชน ได้ตระหนักและเกิดการ
เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ชุมชนและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๔. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๓๑ 
 

 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. วางแผนการจัดท าโครงการตามที่ก าหนด 
 ๒. ด าเนินการส ารวจ ประสานเส้นทางและหน่วยงานการศึกษาดูงานเป้าหมาย 
 ๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการที่แนบ 
 ๖. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้



 
 

๓๒ 
 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการฝึกอบรมและจัดท าแปลงสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ ยนแปลงของสังคม 
ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อ  
ประชาชนที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 จากความหมายข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส เล็งเห็นถึงความส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยมีความคาดหวังท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสถานท่ีที่จะสร้างความผกูพันระหว่างคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งฝึกอบรมและจัดท าแปลงสาธิต ศนูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพื่อจัดท าแปลงสาธิตด้านการเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ๓. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ของประชาชนในชุมชน 
 ๔. เพื่อเป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้น า กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ 

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 ๒. คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 ๓. กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ  

๕. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมหารือและสอบถามความต้องการของประชาชน 
 ๒. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายร่วมโครงการฯ 
 ๔. ด าเนินการฝึกอบรมฯ และจัดท าแปลงสาธิต 
 ๕. สรุปผล ประเมินผลและรายงานผล 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 

๑๐. ตัวชี้วัด 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของประชาชนในชุมชน



 
 

๓๓ 
 

 
 

1.3 จิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

 1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้ สึกไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาสพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสั งคมให้ 
เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้
เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น  
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ 

4. เป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส. หรือ ท่ีเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้การอุดหนุน  
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

4. ติดตามการด าเนินการ 
๕. สรุปผลการด าเนินการ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๓๔ 
 

 
 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

๙ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้
การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 



 
 

๓๕ 
 

 
 

 1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะต้องให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการก าหนด เสนอแนะแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ หรือการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบ คิด วิเคราะห์ และ
เสนอแนะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ทั้งที่เป็นการส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา อาจรวมถึงการก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเชิงนโยบาย เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มต้องมีความเสมอภาคในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ และความสนใจของ
ตนเองอย่างอิสระ ภายใต้การเคารพความแตกต่างของผู้อื่นอย่างนอบน้อม ความสามารถทางวิชาการเป็นส าคัญ และต้องควบคู่ไป
กับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตที่อาจเกิดจาการท ากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญอันควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มสี่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของเด็กและเยาวชน ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ๓. พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๔. สนับสนับให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน 

4. เป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์เยาวชนในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ประชุมหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ 
 4 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 ๕. ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด 
 ๖. สรุปผล ประเมินผลและรายงานผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกตะหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนต่อสังคมโดยค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 



 
 

๓๖ 
 

 
 

 1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะต้องให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการก าหนด เสนอแนะแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ หรือการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบ คิด วิเคราะห์ และ
เสนอแนะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ทั้งที่เป็นการส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา อาจรวมถึงการก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเชิงนโยบาย เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มต้องมีความเสมอภาคในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ และความสนใจของ
ตนเองอย่างอิสระ ภายใต้การเคารพความแตกต่างของผู้อื่นอย่างนอบน้อม ความสามารถทางวิชาการเป็นส าคัญ และต้องควบคู่ไป
กับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตที่อาจเกิดจาการท ากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญอันควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มสี่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของเด็กและเยาวชน ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ๓. พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๔. สนับสนับให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน 

4. เป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์เยาวชนในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ประชุมหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ 
 4 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 ๕. ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด 
 ๖. สรุปผล ประเมินผลและรายงานผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกตะหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนต่อสังคมโดยค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 



 
 

๓๗ 
 

 
 

 
 
 
2.1 กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะ
เป็นกลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
บริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาสอย่างเห็น

เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ เทศบาลต าบลวานรนิวาส สู่การรับรู้ของ

สาธารณชน  

4. เป้ำหมำย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 



 
 

๓๘ 
 

 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจรติและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๓๙ 
 

 
 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึง
ได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคณุธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้สนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบตัิในการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๔๐ 
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 
 

๔๑ 
 

 
 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๔๒ 
 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 



 
 

๔๓ 
 

 
 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องทีเ่ทศบาลต าบลวานรนิวาสให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่
มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๔๔ 
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร 



 
 

๔๕ 
 

 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน
การใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 



 
 

๔๖ 
 

 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลต าบลวานรนิวาสให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์  
ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบลวานรนิวาสทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของเทศบาลต าบลวานรนิวาส พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  – ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  – ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  – ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  – ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  – ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  – ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวานรนิวาสครบทุกโครงการ 



 
 

๔๗ 
 

 
 

2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการ
ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมาปรับปรุงในการให้บริการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงานบริการ
สาธารณะ 
 2. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่าง
ชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่ประชาชน
สามารถรับทราบได้อย่างท่ัวถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหารและ
ประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 



 
 

๔๘ 
 

 
 

 6. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  



 
 

๔๙ 
 

 
 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรฐานการยกระดับการปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่ เทศบาลต าบลวานรนิวาสต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา  
ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 



 
 

๕๐ 
 

 
 

 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท า
การ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเพิ่มขึ้น 
 



 
 

๕๑ 
 

 
 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของ
ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสัง่ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรอื
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลต าบลวานรนิวาส รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลวานรนิวาส  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 



 
 

๕๒ 
 

 
 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผลตาม
ความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของ
ผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงจัดให้มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจาก
แนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่ง
ในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสมีค่านิยม  
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 – ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นทีเ่ทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดตั้งคณะท างานฯ  
 2. ประชุมคณะท างาน 
 – ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
 – พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนตาม
โอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 



 
 

๕๓ 
 

 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 



 
 

๕๔ 
 

 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจติสาธารณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนั บสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาสจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้ำหมำย 
 – ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 



 
 

๕๕ 
 

 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต  
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช
หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ 
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้  
และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน   
จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์เรยีนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธติเกษตรผสมผสาน ถา่ยทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บรกิารฯ ประจ าต าบล 
 2. ด าเนินคดัเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 5. สรปุและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๕๖ 
 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระชาชนในชุมชน 
 



 
 

๕๗ 
 

 
 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีกำรอ่ืนใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการต่างๆ ต้อง
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่
โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 – ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้บริการ 
 – ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 – ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 



 
 

๕๘ 
 

 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
– ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
– ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 



 
 

๕๙ 
 

 
 

2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้มีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบเทศบาลต าบล
วานรนิวาสให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 – การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 – การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
 – การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 – การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 



 
 

๖๐ 
 

 
 

2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมถึงจัดท า
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาสขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 



 
 

๖๑ 
 

 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพื่อมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมถึงข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพ  

4. เป้ำหมำย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในข้ันตอนต่างๆ ดังนี้  

 – กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 – กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้
สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพิ่มมากข้ึน



 
 

๖๒ 
 

 
 

 
 
 
3.1 กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน    
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ี 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call 
Center 
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 



 
 

๖๓ 
 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 



 
 

๖๔ 
 

 
 

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน    
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ี 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call 
Center 
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 



 
 

๖๕ 
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 



 
 

๖๖ 
 

 
 

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการก ากับตดิตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่
ก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจั ดหาพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ  
ที่ก าหนด 
 2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
2. ประชุมคณะท างานฯ 

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ต่อสาธารณชน  

– การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
– การบริหารงบประมาณ การเงิน 
– การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
– การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
– แผนพัฒนาท้องถิ่น 
– งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
– แผนการด าเนินงาน 
– ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
– งบแสดงฐานะทางการเงิน 
– รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
– รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 



 
 

๖๗ 
 

 
 

– รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
– ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

ต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน 
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 



 
 

๖๘ 
 

 
 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทปีระชำคม 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชาคม (Civil Society) เป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนรว่ม (Participatory Learning Process) ที่เปิดโอกาส
ให้คนทุกคนเข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง เช่น การแก้ไขปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกัน
ตามสถานการณ์ หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสั่ง สมาชิกที่มารวมกันมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกัน
ด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม ท าให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้ด้วยกัน มีความรัก ความเอื้ออาทร ผูกพันต่อกันด้วยความรู้สึกส านึกในความเป็นเจ้าของชุมชน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนนั้นท าได้หลายวิธี เช่น การจัดเวทีประชาคม (people forum) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคน
หรือกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นร่วมต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (People Networking) การส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิดศักยภาพใน
ท้องถิ่น (Local Capacity Building) โดยใช้กระบวนการฝึกอบรม หรือการท างานร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับองค์กรภายนอก 
เป็นต้น 

หัวใจส าคัญของประชาคม คือ เมื่อคนมาปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์พูดสื่อสารท าความเข้าใจกัน มี
จุดมุ่งหมายที่อยากไปด้วยกัน จะท าให้เกิดประชาคมขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์ มีการพูดคุยกัน ร่วมมือกัน จนเกิด
คุณภาพใหม่คือ ความสามัคคี ความคิด ความเฉลียวฉลาด คนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่ม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๓) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  และข้อ ๑๘  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  และเนื่องจากเทศบาล (Municipality) 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญในด้านการให้บริการสาธารณะ การสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจหน้าท่ีโดยรวม คือการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่นด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดบริการ
ขั้นพื้นฐาน การบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การศึกษา การสาธารณสุข การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาชุมชนเมืองให้น่าอยู่ เข้มแข็ง โดยมีการน าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามเป้าหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน หนึ่ง
ในหน้าที่ของการพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จึงต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าประชาคมในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อช้ีแจงปัญหา การด าเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ  รวมทั้งจัดบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการ 



 
 

๖๙ 
 

 
 

ประชาชนในแต่ละชุมชน ประกอบกับรับฟังข้อมูล  ความเห็น  ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าท่ีสาธารณะ
ต่าง ๆ ของเทศบาล  อันจะสามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒. เพื่ออ านวยความสะดวกและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 
 ๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางแก้ไข และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีเวทีประชาคมในชุมชน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 ๒. จัดเวทีประชาคม 
 ๓. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้ในแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๓๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดเวทีประชาคม 
 ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๓. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 ๔. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชมท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 



 
 

๗๐ 
 

 
 

3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น 
เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้ำหมำย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อก ากับติดตาม
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 – ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 – ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
 – ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
 – ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 
15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 – ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าผล
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่อง
ร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้อง เรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกจิการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. เทศบาลต าบลวานรนิวาสมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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3.3.2 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรอืไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
 (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
 (4) ปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาสตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาสปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาสมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุงด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน  

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้
ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรั พยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็น
ขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการก ากับดูแลที่ด ีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเป็นการลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 ๓. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ด ีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและ
การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน 
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  โดย
กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 – แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 – การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชน
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 – ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 – การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เทศบาลต าบล 
วานรนิวาสก่อน 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 – แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
 – มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 – มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 – น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
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 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 – แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่ เทศบาลต าบล
วานรนิวาสได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 – มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 – มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 – มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 – น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 – นายกเทศบาลต าบลวานรนิวาสออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ  – 
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบรหิารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลวานรนิวาสต่อ
สาธารณชน 

4. เป้ำหมำย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 – รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 – มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 – มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 
 – เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 – สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลวานรนิวาสต่อ
สาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสท าให้เกิดความโปร่งใส 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและ
การใช้งบประมาณ  เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่ก ารบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท าการ เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

4. เป้ำหมำย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัด
จ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท าการ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและผู้น าชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากร  (Human Resources Development – HRD)  คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความ
ช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงาน ร่วมสัมมนาท้ังในและนอกสถานที่ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจมากมายครอบคลุมทุกแขนง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านบริการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดของการให้บริการ  คือ ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น บุคลากรในส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาสนับเป็นหัวใจและแกนหลักท่ีส าคัญขององค์กร 
ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
ขององค์กรจะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และพัฒนาองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้นั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  เพราะองค์กรจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นตอ้งอาศัยความรว่มมือจาก
บุคคลในองค์กรเป็นส าคัญ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ มี
วิธีการคิด ทักษะส าหรับการพัฒนายุค 4.0  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จ าเป็นต้องมี
ความรู้ที่เป็นศาสตร์ และน าศาสตร์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะให้เหมาะสมกับงาน เวลา สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่
ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ เป็นการบูรณาการเพื่อใช้การฝกึอบรมและการพัฒนาองค์กรส าหรบัการปรบัปรุงบุคคล ทีมงาน และ
ประสิทธิผลขององค์กรและมีผลให้องค์กรพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนภายใน
องค์กร อันจะท าให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน อันจะเป็นผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัด
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและผู้น าชุมชน เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และเพื่อให้ภารกิจและงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงตรงตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความคุ้มค่าและ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ตามวิธีบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี น ามาซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และความรู้ทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งระเบียบต่างๆ แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่  แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการคิดค้น  
เทคนคิวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นไป  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

๔. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๕. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ ในองค์การ ตลอดถึงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น  ให้เกิดความรักและความสามัคคี



 
 

๘๖ 
 

 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมหารือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 

๒. ก าหนด วางแผน ติดต่อประสานงาน 
๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. ติดต่อประสานกลุ่มเป้าหมายและสถานท่ีศึกษาดูงาน 
๕. ด าเนินโครงการตามก าหนด 
๖. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 พ.ศ. 256๒ – 2564 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ๒๐๐,๐๐๐ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) 
 ๒. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำมกระบวน
กำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎหมาย 
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4. กำรเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่อง
เชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึก
และค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 
หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการ
รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่ างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

๙๐ 
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 



 
 

๙๑ 
 

 
 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและ 
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้
บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน 
กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  


