
ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์

เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสียงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริหารต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้อง่ินสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังน้ี 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบผู้ขาย-ผู้รับจ้างมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

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

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักจะถูก
มองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน ( Corruption 
Perception Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่
ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
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เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption) พ.ศ.2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ตัดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับไว้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index 
: CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( People’s participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
น้ าเช่ียวที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 



๕ 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 5) เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ

ทุจริต 

1.1 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง
ฝุายบริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง 
และฝุาย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของบุคลากร
ด้านการศึกษา 
(2) โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
(3) โครงการฝึกอบรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 (4) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง 

30,000 
 
 

20,000 
 

200,000 
 

0 

30,000 
 

 
20,000 

 
200,000 

 
0 

 

30,000 
 
 

20,000 
 

200,000 
 

0 

30,000 
 
 

20,000 
 

200,000 
 

0 
 
 

 

1.2 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
ประชาชน
ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

(1) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบล
น้ าเชี่ยว 
(2) โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
ชุมชน 
(3) โครงการปลูกผัก
แบบไร้ดิน 
(4) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนต าบลน้ าเชี่ยว 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

400,000 
 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

400,000 
 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

400,000 
 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

400,000 
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (5) โครงการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เฉลิม
พระเกียรต ิ
(6) โครงการมือสะอาด 
ชาติไม่ล่ม 

100,000 
 
 
 
20,000 

100,000 
 
 
 
20,000 

100,000 
 
 
 
20,000 

100,000 
 
 
 
20,000 
 

 

1.3 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

(1) โครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(2) โครงการพาลูก จูง
หลานเข้าวัด/โบสถ์/
มัสยิด 
(3) โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเยาวชนพุทธ 
(4) โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนอิสลาม 

50,000 
 
 
 
 
50,000 
 
 
20,000 
 
 
20,000 

50,000 
 
 
 
 
50,000 
 
 
20,000 
 
 
20,000 

50,000 
 
 
 
 
50,000 
 
 
20,000 
 
 
20,000 

50,000 
 
 
 
 
50,000 
 
 
20,000 
 
 
20,000 

 

มิติท่ี 1 รวม 14 โครงการ 970,000 970,000 970,000 970,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 0  

2.2มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) กิจกรรม สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(3) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

0 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

0 0 0 0  

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 
(2) โครงการแม่ดีเด่น 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

มาตรการด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว
ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

0 0 0 0  

มิติท่ี 2 รวม 3 มาตรการ       
4 กิจกรรม        
3 โครงการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

0 0 0 0  

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุข 
(2) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 
(3) โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

0 
 
 

0 
 
 
 

50,000 

0 
 
 

0 
 
 
 

50,000 

0 
 
 

0 
 
 
 

50,000 

0 
 
 

0 
 
 
 

50,000 

 

 
 
 



๑๒ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 
ฉบับทบทวน 
(2) โครงการจัดท าแผน
ชุมชนประจ าปี
งบประมาณ 2561 -
2564 

40,000 
 
 
 

30,000 

40,000 
 
 
 

30,000 

40,000 
 
 
 

30,000 

40,000 
 
 
 

30,000 

 

มิติท่ี 3 รวม 2 มาตรการ        
1 กิจกรรม         
3 โครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

(1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
(2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

0 0 0 0  

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานกิจการ
สภาเทศบาลต าบลน้ า
เชี่ยว 

70,000 70,000 70,000 70,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รับชั่นโดยภาค
ประชาชน 

0 0 0 0  

มิติท่ี 4 รวม 1 มาตรการ        
1 กิจกรรม         
3 โครงการ 

70,000 70,000 70,000 70,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ   ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักที่ส าคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้านก็
จะท าให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น การให้การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว จึงจ าเป็นที่หน่วยงานของ
รัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม อย่างน้อย 1 โรงเรียน 
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาในทุกๆด้าน 
  3. เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนขององค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

 



๑๖ 

 

6. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่จะไป

ศึกษาดูงาน 
๓. ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
๔. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง  และ

เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

  1. บุคลากรมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม 
  2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น  
  3. บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนและองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4. มีการท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

ล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศให้ทุกวันที่  ๒๔  เมษายน ของทุกปี เป็นวัน
เทศบาล ทั้งนี้  เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล 
โดยเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล 
และกระทรวงมหาดไทยในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่



๑๗ 

 

ประชาชนในท้องถ่ินได้ดีที่สุด และเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้าง
ความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึง
บทบาทและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญ ความเป็นมาของการก่อก าเนิดเทศบาล 
3.2 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ทุกส่วนได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน  

อีกทั้งมองเห็นความส าคัญของการบริการ อ านวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมและเสมอภา คต่อ
ประชาชน 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมากขึ้น 

4.  เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชน  จ านวน  100  คน 

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดกิจกรรมพัฒนาส านักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวทั้งภายในและภายนอก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2560 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ   

  ปีละ 20,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 

งานธุรการ  ส านักปลัด  

๑๐. ผลลัพธ์ 

 10 .1 เพื่อเกิดความรักความสามัคคีในการท างาน 
 10.2 เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญ ความเป็นมาของวันเทศบาล 



๑๘ 

 

ล าดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ข้อ ๒๙๔  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ และข้อ ๒๙๖การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นกลุ่ม 

 การพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคลอันที่จะส่งเสริม
บุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  การพัฒนาจึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพด้านทักษะและ
ทัศนคติในการท างานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน  และเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เล็งเห็นว่าการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาล  ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมกัน
หลายฝุาย ทั้งฝุายผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้าง จะได้มีส่วนร่วมในการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่างๆ   การศึกษาดูงานสถานที่ ต่างๆ   
จะน ามาเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการท างานในองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดีข้ึน  ตลอดจนก่อให้เกิด
ความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กร
มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือ  มีพฤติกรรมในการบริการ
ประชาชนที่ดี การรู้หน้าที่ของตน  มีการร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคี และมีความเข้าใจกันระหว่างคณะ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ดี  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลมีความคิดริเริมสร้างสรรค์น ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง     

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นๆ  



๑๙ 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 

  ๑. การบรรยายโดยวิทยากร หัวข้อต่างๆ อาทิเช่น นโยบายคุณธรรมจริยธรรม, การปูองกัน
และต่อต้านคอร์รัปช่ัน, วินัยและการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน, ค่านิยม 12 ประการ ฯลฯ 

 ๒. ศึกษาดูงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณ 

  ประมาณการ  จ านวน  200,000 บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 

 

ล าดับท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวน
และสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน และยังส่งผลให้การ
ประเมินเป็นที่ยอมรับว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วง
หรือไม่อย่างไร หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษา
จากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันใน
องค์กร 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือใน
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การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่
องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4. เป้าหมาย 

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดให้พนักงานจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 

6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไข
ได ้

10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด 
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ล าดับท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลน้ าเชี่ยว 

2. หลักการและเหตุผล 

  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย
การอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่
สมาชิกครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จัก
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

ช่วงโลกาภิวัตน์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญ  
กับเงินตราเป็นตัวตั้ง  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทย 
มีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ  สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  
จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข  ติด
ยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มคีวามอบอุ่น
เข้มแข็ง ดังนั้น เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จึงจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลน้ าเช่ียวข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว 
3.2 เพื่อให้ได้ครอบครัวต้นแบบ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ครอบครัว ที่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่

ดีในครอบครัว  
4.  เป้าหมาย 

  ครอบครัวในชุมชนจ านวน 20 ครอบครัว  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
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6. วิธีการด าเนินงาน 

    ๖.๑  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
    6.2 รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  
6.4 ติดตามผลครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๖.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว   
10.2 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
10.3 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ

สามีภรรยา  บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก)  และปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี   
10.4 สามารถส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง 

ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
 

ล าดับท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย
การอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่
สมาชิกครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จัก
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว จ านวน 100 ชุด และการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 100 
ชุด ปรากฏว่าต าบลน้ าเช่ียวมีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง อยู่ในระดับที่ 2 ความเสี่ยงระดับ
น้อย ซึ่งควรลดปัจจัยเสี่ยงและปูองกันปัญหาที่รุนแรงข้ึนในอนาคต ดังนั้น เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  จึงได้
จัดท าโครงการ “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน” ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑   สร้างเครือข่ายและเครื่องมือในการเฝูาระวัง ปูองกันความรุนแรงในครอบครัว  
  3.2  เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก และร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว 
4.  เป้าหมาย 

 คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว และ
ผู้น าชุมชน รวม 50 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีการด าเนินงาน 

     ๖.๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
   6.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว และจัดท าแผน

ที่ชุมชนเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

   ๖.3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 สามารถส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง
ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
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          10.2 เกิดเครือข่ายในการพัฒนาครอบครัว ในชุมชนโดยชุมชนเอง 
           10.3 ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักในปัญหาครอบครัวซึ่งส่งผลถึง สังคมและชุมชน 

 

ล าดับท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณ์โลกปัจจุบันน้ีการบริโภคพืชผักถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับการด ารงชีพของ
มนุษย ์เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร อีกทั้งยังมีสารอาหารที่ช่วยยับยั้งในการ
เกิดโรคต่างๆ  จึงท าให้ความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น  แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  
เพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ด้วย
เหตุน้ีจึงมีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล หรือ codex ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ รับรองว่าผักปลอดภัย  

ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตายผ่อน
ส่งจากอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งเช้ือโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับการ
ปลูกพืชบนดิน โดยการบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ 
เช่น การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักไร้ดิน  (Hydroponics) ฯลฯ แต่
การปลูกพืชบนดินมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรค และแมลงในดิน เพราะมีการเจริญเติบโตช้าและอ่อนแอท าให้
โรคและแมลงเข้าท าลายได้ง่าย รวมทั้งการจัดการปุ๋ยและระบบน้ าท าได้อยาก  เพราะการดูดซับของดิน  
ความเป็นกรด-ด่าง และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการน าธาตุอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ ท าให้พืชที่ปลูกบนดิน
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มศักยภาพตามพันธุกรรมของพืชนั้นๆ ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้
ดินนั้นเป็นการปลูกพืชที่เรียนแบบธรรมชาติ  โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร  (Hydroponics) 
หรือ ปลูกลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดิน  (soilless culture) ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืชพร้อมกับได้รับออกซิเจน  และแสงแดดเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต  ท าให้พืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินมีการเจริญเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพของพันธุกรรม  เพราะ
สามารถใช้สารละลายธาตุอาหารและน้ าที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
จึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ในอนาคต เพื่อลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและ
ระบบน้ า ประหยัดแรงงาน ท าให้เกษตรกรสามารถปลูกผักแบบไม่ใช้ดินที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค  และ
เหลือจ าหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง  ดังนั้นเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จึงจัดท า
โครงการปลูกผักแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส ์ 
3.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส ์ไว้บริโภคในครัวเรือนได ้ 
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3.3 เพื่อให้เกษตรกรน าพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัว 
4.  เป้าหมาย 

  เกษตรกรในพื้นที่ต าบลน้ าเช่ียว รวมทั้งสิ้น 50 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีการด าเนินงาน 

  6.1 ประชุมทีมงานในการแบ่งหน้าที่การท างาน  
  6.2 เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย        

6.3 เตรียมต้นกล้าในระยะต่าง  ๆ 
6.4 เตรียมอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ในการฝึกปฏิบัต ิ

6.5 ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 กลุ่มเกษตรกร สามารถน าความรู ้ไปปฏิบัติ สามารถปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส ์ไว้
บริโภคในครัวเรือน และเหลือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมในครอบครัว  

10.2 สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกัน ในการปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์  
10.3 กลุ่มเกษตรกรได้มีปฏิสัมพันธ์  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มในการปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ 
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ล าดับท่ี 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนต าบลน้ าเชี่ยว 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ เทศบาลทุกแห่งด าเนินการจัดต้ังชุมชนย่อย และ
ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ปูองกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชุมชนของตนเอง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม โดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในกระบวนการวางแผน การก าหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี หรือการบริหารจัดการอื่นๆของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่   29 ธันวาคม 2530  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึง
ด าเนินการจัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 12 ชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ชุมชนต าบลน้ าเช่ียว ซึ่งน าไปสู่การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการอบรมมาปรับใช้ในการบริหารงานชุมชนเพื่อน าไปสู่ความ
เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
ต าบลน้ าเช่ียวข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ของคณะกรรมการชุมชน  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   3 .2  เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

4.  เป้าหมาย 

   คณะกรรมการชุมชน คณะอนุกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอ านวยการชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนแ ละ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามโครงการ รวม 180 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีการด าเนินงาน 

  6.1  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 2 วัน  
  6.3  สรุปผลการด าเนินการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  400,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   10.1  คณะกรรมการชุมชน คณะอนุกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอ านวยการชุมชน และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนต าบลน้ า
เช่ียวทราบแนวทางการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   10.2  คณะกรรมการชุมชนต าบลน้ าเช่ียวมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ให้บังเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  10.3 สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน 
 10.4 เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างเทศบาลกับชุมชนมากขึ้น 

   10.5 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู ่ไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 

 

ล าดับท่ี 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ 
สักการะ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุก ๆ คน ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะ 
โดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักส าคัญต่าง ๆ ในการปกครองจนท าให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ทรง
ครองราชย์ปกปูองเมือง ท านุบ ารุงเมือง ศาสนา และสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

3.  วัตถุประสงค์ 

 3 .1 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 3 .2 เพื่อปลูกฝังการสร้างจิตส านึกในการมีจิตอาสาจิตสาธารณกุศล 
 3 .3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพในต าบลให้มีความสะอาด สวยงาม 
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 3.4 เพื่อเสริมสร้างและแสดงออกถึงความสามัคคี  

4.  เป้าหมาย 

 หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ต าบลน้ าเช่ียว    

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 ต าบลน้ าเช่ียว  อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ต าบลน้ าเช่ียว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2561 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ   

  100,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานธุรการ  ส านักปลัด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

 10 .1 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
 10 .2 ปรับปรุงทัศนียภาพในต าบลให้มีความสะอาด สวยงาม 
 

ล าดับท่ี 10  

1. ชื่อโครงการ : โครงการมือสะอาด ชาติไม่ล่ม 

2. หลักการและเหตุผล 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง  
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้  อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
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สังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กัน โดย
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

3.  วัตถุประสงค์ 

   เพื่อปูองกันการทุจริต และเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ โดยให้ประชาชน
หรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.  เป้าหมาย 

  ประชาชนในต าบลน้ าเช่ียว    

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  

6. วิธีด าเนินการ 

   จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี 2561 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ   

  20,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานธุรการ  ส านักปลัด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

                  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสามารถลดปัญหาการทุจริตใน
ชาติได้ 
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ล าดับท่ี 11 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ   ก่อให้เกิด ปัญหาน้ าเสีย  
ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต   และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายพื้นที่ได้ประสพปัญหา  ได้แก่  พื้นที่รับน้ าเน่าเหม็น   ซึ่งเกิดจาก
การหมักหมมของขยะ  และสิ่งปฏิกูล  ขาดการบริหารจัดการที่ดี  ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่
เหมาะสม  และเกิดความขัดแย้งในการด าเนินการ  ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ าเป็นจะต้องได้รับ
การจัดการที่เหมาะสม  เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัว  และรุนแรงมากขึ้น  เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   กลุ่มเยาวชนจ านวนหนึ่งได้รวมตัวกันข้ึน  โดยมีชุมชนเป็นพี่เลี้ยง  เรียกตัวเองว่า  “คนต้น
น้ า” เป็นกลุ่มเยาวชนในต าบลน้ าเช่ียว   ได้จัดต้ังข้ึนเพื่อด าเนินการเรื่องการก าจัดขยะ  และดูแล
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นล าคลอง  ปุาชายเลน  และชุมชนแออัด  ในพื้นที่ต าบลน้ าเช่ียว  และได้ด าเนิน
กิจกรรมในพื้นที่มาไม่น้อยกว่า  6  ปี  ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม  มากกว่า  70  คน  การด าเนินงานยังมี
ปัญหาอุปสรรคหลายด้าน  ได้แก่  การให้ความร่วมมือของชุมชน  ความรู้ความสามารถประสบการณ์ใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  และงบประมาณในการด าเนินการ  จึงท าให้การท างานสาธารณะ
ของกลุ่มคนต้นน้ าไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้เล็งเห็นความส าคัญของ ปัญหาเหล่าน้ี  ซึ่ง
จะน าความเสียหายให้กับเทศบาลในอนาคต  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ึน  เพื่อให้กลุ่ม คนต้นน้ าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้
ความสามารถและสามารถแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ไดต้ลอดเวลา 

3. วัตถุประสงค์ 

     3.๑ เพื่อให้กลุ่มคนต้นน้ า  และประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการน้ าเสีย  ขยะมูลฝอยและ  สิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกต้อง 

3.๒  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการน้ าเสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ 
  3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม  และการจัดการ น้ าเสีย ขยะมูล
ฝอย 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

    กลุ่ม คนต้นน้ า  และประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  7๐  คน 
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5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

๕.1  คลองต าบลน้ าเช่ียว        
 ๕.2  พื้นที่เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

๕.3  ทะเลตราด 

     6.  วิธีด าเนินการ 

  6.1  เขียนโครงการ     
6.๒  ขออนุมัติตามข้ันตอน 
6.๓  ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
6.๔  ก าหนดตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม  จ านวน  7๐  คน 
6.๕  ก าหนดสถานที่  อาหาร  เครื่องดื่ม  ในวันเข้าอบรม 

  6.๖  ก าหนดวันอบรม   
  6.๗  ติดต่อวิทยากรในการอบรม 

6.๘  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  และอุปกรณ์ในการด าเนินการตามโครงการ 
6.9  จัดทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่  จ านวน  1  ครั้ง 

    6.10  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.๑1  สรุปผลการด าเนินการอบรม  และผลการด าเนินการตามโครงการ 

     7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ  2561,  2562,  2563,  2564   

    8.  งบประมาณในการด าเนินการ 

  ปีละ  50,000  บาท      

    9.  ผู้รับผิดชอบ 

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  10.2  ประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ล าดับท่ี 12 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด/โบสถ/์มัสยิด 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่มีความส าคัญในการสร้างความผูกพันธ์ ความรัก ความ
สามัคคี ดังนั้นจึงได้มีโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวให้
เกิดเป็นภาพลักษณ์ออกมาสู่สายตาผู้คนที่พบเห็น และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวนั้น
และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาร่วมกัน 
  2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
  3. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเปูาหมายน าร่องจูงลูกหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด และท ากิจกรรม
ร่วมกัน  

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
  3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   
  4. ติดตามและประเมินผล 
  5. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล  
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

  1.  เกิดความผูกพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มเปูาหมาย 
  2 .  สร้างความสามัคคีของชุมชนในท้องถ่ิน 

 

ล าดับท่ี 13 

1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเยาวชนพุทธ 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  คุณธรรม เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเรา การแสดงออกทาง
กาย วาจาหรือจิตใจ ความส าคัญของคุณธรรมท าให้เกิดจริยธรรม หรือค่านิยมที่เหมาะสมส่งผลสู่การน าไป
ปฏิบัติที่ถูกต้อง  ตลอดจนท าให้เกิดความสุขความพอใจให้กับตนเองและท าให้เกิดสันติสุขต่อสังคม  ซึ่ง
คุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝังกันได้ เมื่อบุคคลเกิดคุณธรรมอย่างหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดคุณธรรมด้านอื่นๆ  
ตามมา 

  จากสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม และอาจเป็นต้นเหตุที่ท าให้สังคมไทยก้าวไปสู่จุดวิกฤตได้ คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  
ส าหรับทุกคนในสังคมที่จ าเป็นต้องรับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก  เพราะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเรียนรู้และ
ได้รับการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องได้ง่าย  นอกจากสถาบันครอบครัวที่มีส่วนส าคัญที่สุดในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควรมีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์    เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ในทักษะด้านต่างๆ เพื่อจักได้
เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อจัดเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับเยาวชน โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนา
เป็นเครื่องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันน าไปสู่การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 
      3 .2  เพื่อให้ผู้เข้าค่ายน าหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
      3 .3  เพื่อให้ผู้เข้าค่ายได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน ฝึกการปลูกฝังระเบียบวินัย 
      3 .4  เพื่อให้ผู้เข้าค่ายเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

  เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

 



๓๔ 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

6. วิธีด าเนินการ 

  1.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์เยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามก าหนด 

  3. จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเช่ียว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

   1.  เยาวชนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้
   2 . เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และน ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตน 
   3. เยาวชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเยาวชนอิสลาม 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  สังคมปัจจุบันมีผู้คนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการด ารงชีวิตที่           
จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่อยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนา จึงเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันได้เกิดปัญหา
ความวุ่นวายและเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเกิดข้ึนไม่เว้นในแต่ละวัน จึงท าให้เป็นห่วงอนาคตของเยาวชนที่
จะด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้ ดังนั้น จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาน้ี จึงได้จัดท า
โครงการนี้ข้ึนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึง คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักการด ารงชีวิต
ของศาสนาอิสลาม โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสามัคคี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และมีจิตส านึกเห็นคุณค่าในความเป็นมุสลิมของตน เพื่อน าไปสู่การเป็น
เยาวชนมุสลิมที่ดีของศาสนาและประเทศชาติต่อไป 
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  จริยธรรม เป็น หลักความประพฤติ หรือ แนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติ  
เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  โดยมีคุณธรรม  และ ศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของ
คน คุณธรรม  เป็นสภาวะที่อยากให้เราท าอะไรที่เป็นคุณ ศีลธรรม เป็นสภาวะที่เราห้ามจิตใจของเราไม่ให้
ท าในสิ่งผิด หรือบอกไม่ให้คนอื่นท า ทั้งคุณธรรม  และ ศีลธรรม  จึงเป็นตัวก าหนดความประพฤติของเรา  
ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรคือเป็นตัวก าหนดจริยธรรม จริยธรรมที่เกิดข้ึนจึงเป็นผลมาจากศาสนาที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมาย  

  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน  จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็ก  เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่
พร้อมที่จะเรียนรู้และจดจ า จะสามารถบันทึกจริยธรรมในจิตใจได้มากที่สุด  พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง  ผู้ใกล้ชิด
ของเด็ก  จึงมีบทบาทส าคัญมาก  ในการปลูกฝัง  คุณธรรม  จริยธรรม  และควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ  ทั้งในและนอกหลักสูตร  จนกระทั่งเด็กเหล่าน้ีเข้าสู่การเรียนในระบบ  ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา จนถึง ระดับอุดมศึกษา  เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ยังคงต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเป็นทั้ง คนเก่ง คนดี และมีความสุข  

3. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการด าเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ รัก
หมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

2.2 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม 

2.4  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตนเอง 
2.5 เพื่อฝึกให้รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

  เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

6. วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน 
2.  ประชาสัมพันธ์เยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามก าหนด 

  3. จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน   
  4. ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

  1. เยาวชนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
  2 . เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
  3.  เยาวชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  4.  เยาวชนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงจริยธรรมในศาสนาอิสลามมากข้ึน 
  5.  เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น  
  6. เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสามัคคี และมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
Index :CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ิน
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ให้หายไป และหากจะว่า
กันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมากและมากกว่าคนที่ท างานในหน่วยราชการ
อื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอง
ทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยของความเสียหายที่เกิด
จากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข็มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 

ครั้ง  



๓๘ 

 

4.2  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 4 ป ี
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลน้ า
เช่ียว 

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564)  

8.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
  - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

 

ล าดับท่ี 16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง เกิดข้ึนภายใต้นโยบายการ
กระจายอ านาจการปกครองข้ันพื้นฐานของรัฐบาล  โดยพระราชบัญญัติเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการ
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บริหารจัดการของท้องถ่ินด้วยตนเอง การที่เทศบาลจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่ส าคัญคือ เทศบาลต้องพัฒนารายได้ เพื่อจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็นในการบริการ
สาธารณะ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเทศบาลมีแหล่งรายได้หลัก 3 
ทาง ได้แก่ (1) รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย และภาษีบ ารุงท้องที่) (2) 
รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถ่ินหรือนุญาตให้เก็บเพิ่มเติม (3) เงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  รายได้ที่เทศบาลมีหน้าที่จัดเก็บเองนั้น มีความส าคัญต่อเทศบาลเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วย
เสริมความเป็นอิสระในการบริหารงานของเทศบาล ดังนั้นเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จึงได้จัดท าโครงการ
มาตรการจูงใจในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนผู้มีทรัพย์สินและผู้อยู่ใน
ข่ายต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้ความร่วมมือ และมีความเต็มใจที่จะช าระภาษีและค่าธรรมเนียม        
ต่าง ๆ ให้กับเทศบาลดีย่ิงข้ึน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจและจิตส านึกให้กับประชาชนเต็มใจช าระภาษี  
มากขึ้น 
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์หน้าที่ของประชาชนที่มีทรัพย์สินที่ต้องมาช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
ให้มาช าระภาษีและค่าธรรมเนียมในห้วงเวลาที่ก าหนด 
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน  

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

  ประชาชนที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ตามจ านวนบัญชีรายช่ือผู้ที่อยู่ในข่าย
ต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ให้มายื่นขอต่อใบอนุญาต หรือยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กองคลัง งานพัฒนารายได้ 
เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมทราบ โดยการท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ปูายประชาสัมพันธ์ การออกเสียงตามสาย ลงวารสารของเทศบาล ประกาศในเว็บไซด์ของ
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เทศบาล การออกหน่วยเคลื่อนที่รับช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจ ให้ผู้มีหน้าที่ต้อง
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม เต็มใจในการช าระภาษีให้กับเทศบาล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองคลัง  งานพัฒนารายได้  

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

  1. ประชาชนให้ความร่วมมือและเต็มใจที่จะช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้เทศบาลเพิ่มมาก
ข้ึน 
  2. ประชาชนมาช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับเทศบาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
  3. เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างได้รวดเร็วและเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจ าปี ท าให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาคและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

ล าดับท่ี 17 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ พัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
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และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6.วิธีด าเนินการ 

  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล  
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ  
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  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ได ้
 

ล าดับท่ี 18 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วย
เหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจาณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลน้ า

เช่ียว เพื่อกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชากรของเทศบาลต าบล
น้ าเช่ียว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวเสนอมา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

ล าดับท่ี 19 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมา
ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอน
การท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ลดข้ันตอนในการท างานของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวให้สั้นลง  
  4.2 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริหาร และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
เป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมปละ
ประเทศชาติ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การ
บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.2 เพื่อให้แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 

 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น จ านวน 1 ครั้งต่อปี  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้แต่ละชุมชน
ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



๔๖ 

 

  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ช่ือจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือ
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  - มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
  -  มีแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

ล าดับท่ี 21 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น 
วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลาย
ประเทศที่เจริญแล้ว 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริหาร
ราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ ประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรี
ดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 



๔๗ 

 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ 
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 

  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ชุมชนในเทศบาลทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละ
ชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังเทศบาล 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ช่ือจากแต่ละชุมชน 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่น ในวันสตรีไทย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

 



๔๘ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป  

 

ล าดับท่ี 22 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยวว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และลูกจ้างของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว 

 



๔๙ 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  6.2 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 

ล าดับท่ี 23 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลายข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากข้ึน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับท่ี 24 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจัดข้ึนโดย เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เห็นว่า
การบริการประชาชนเป็นภารกิจหลักของเทศบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้
ปฏิบัติ    ทุกคนต้องท าหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นที่
ประทับใจและให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดประชาชนอยู่เสมอ จึงต้องท างานให้เกิดความรวดเร็ว
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการท างาน เน้นการบริการที่ดีต่อประชาชน และแก้ไขปัญหาสังคม และความ
ยากจนเชิงบูรณาการ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นหลัก พร้อมกับประสานงาน
หน่วยงาน/องค์กร/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการในการท างานและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และเป็น
การสนองนโยบายของรัฐบาลในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เสริมสร้างความ
สมานฉันท์และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  

4.  เป้าหมาย 

ออกพบปะและบริการประชาชน   

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ต าบลน้ าเช่ียว  อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

6. วิธีด าเนินการ 

  - ร่างโครงการ 

  - ขออนุมัติโครงการ 

         - แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้และช้ีแจงในเรื่องที่

ได้รับมอบหมายแก่ประชาชนและหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน 

  - ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนและประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อออกหน่วยบริการด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนในชุมชน 
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  - จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์ใช้ในการพบปะเยี่ยมเยียนและออกหน่วยบริการ

ประชาชน 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 
- ติดตามการด าเนินโครงการ 

- สรุปและรายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี 2560 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ   

  50,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 

งานธุรการ  ส านักปลัด  

๑๐. ผลลัพธ์ 

                  ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

 

ล าดับท่ี 25 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
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 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย 

  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  
  6.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.2 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ล าดับท่ี 26 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต 
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง  
  3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมาย 

  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

6. วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิด 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

9. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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ล าดับท่ี 27 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 )ฉบับทบทวน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่และบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน การให้บริการสาธารณะข้ันพื้นฐานแก่ประชาชน การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ิน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาโดยน าปัญหา ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกิด
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนที่จะด าเนินการเองได้ มาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาและ
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อรวบรวม ปรับปรุง วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน 
  2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน  
  4. เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และตรงตามความต้องการของประชาชน 
4. เป้าหมาย 

  1. จัดเวทีประชาคมระดับต าบลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 11 คน  
  3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จ านวน 17 คน  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  ภายในเขตต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. จัดประชุมเวทีประชาคมระดับต าบลเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ 
  2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  : รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล 



๕๖ 

 

  3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล : พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ฉบับทบทวน 
  4. จัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ฉบับทบทวนของเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 40,000 บาท 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวมีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่มีความสมบูรณ์ 
ครอบคลุมและตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับทราบผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวในปีงบประมาณที่ล่วงมา 

 

ล าดับท่ี 28 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

2. หลักการและเหตุผล 

  ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่ม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็น
เครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน
จึงต้องร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน   กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรม
หรือการกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามา
ร่วมกันตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรม
ของชุมชนร่วมกัน 

        แผนชุมชน/หมู่บ้าน  หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อ
จัดท าแผนข้ึนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการ
และสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง 



๕๗ 

 

และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึง
ศักยภาพ ทรัพยากร  ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลัก 

ทั้งนี้รัฐบาลก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและ
แผนระดับต่างๆในพื้นที่ ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายใน
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กรอ านวยการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับเทศบาล ดังนั้นเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จึง
จัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดท าแผนชุมชนประจ าปี 25 61 - 2564 

4.  เป้าหมาย 

   ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ของทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียว  ประชาชนทั่วไปจ านวน  12 ชุมชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีการด าเนินงาน 

   6.1   แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนต าบลน้ าเช่ียว 
6.2   ส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ใช้ในการจัดท าแผน 
6.3   จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและเสนอความต้องการของชุมชน จัดล าดับความจ าเป็น

เร่งด่วน 
6.5   จัดท ารูปเล่มเอกสารแผนชุมชนและจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  

 



๕๘ 

 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  10.1 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน  

  10.2 คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ 

10.3 ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้ 

 
ล าดับท่ี 29 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลน้ าเช่ียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
  3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวเป็นไป
อย่างเหมาะสม 



๕๙ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกัน
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2654) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานมากขึ้น 



๖๐ 

 

  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 

ล าดับท่ี 30 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวจึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี
3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม
เพื่อจัดท ารางานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานผิดพลาด  
 

ล าดับท่ี 31 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีการ
ท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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4. เป้าหมาย 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ  
 

ล าดับท่ี 32 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 

2. หลักการและเหตุผล 

  ผลของการถ่ายโอนภารกิจงานของส่วนราชการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริการสาธารณะ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การพาณิชย์ และอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติ
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หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายจัดต้ัง กฎหมายด้านการ
กระจายอ านาจ ความซับซ้อนของปัญหาการพัฒนาและปัญหาความต้องการอันเกิดจากข้อเรียกร้องของ
ชุมชนและประชาชนที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในฐานะองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนจึงเป็นหน่วยงานที่ถูกคาดหวังเป็นองค์กรหลักใน
การแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน สมาชิกสภาท้องถ่ินถือเป็นบุคคลที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนที่จะต้องท างานและสร้างการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา
และบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดแก่ประชาชนและพื้นที่   

3.  วัตถุประสงค์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

4.  เป้าหมาย 

เปูาหมาย 40 คน จ านวน 1 ครั้ง   

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการ
สภา และเจ้าหน้าที่  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี 2561 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ   

  70,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานธุรการ  ส านักปลัด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ได้รับความรู้งานกิจการสภาและได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
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ล าดับท่ี 33 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  

  คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปช่ัน  

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการจึงจัดท ามาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.  เป้าหมาย 

  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปช่ัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปช่ัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 คณะกรรมการชุมชนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปช่ันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันในระดับเทศบาล 
   

   
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


