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ค าน า 
 
   การทุจริตป็นปัญหา฿หญของสังคมเทยมาป็นวลานาน  ละฉุดรัๅงความจริญกຌาวหนຌา                
การพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ   ซึไง฿นปัจจุบันเดຌทวีความรุนรงขึๅน                 
อยางตอนืไอง ท า฿หຌกิดความสียหาย฿นวงกวຌาง  ดยสงผลกระทบตอตอระบบศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การมือง  การปกครองละการบริหารราชการป็นอยางมาก  การกຌปัญหาการทุจริตจึงป็นสิไงส าคัญทีไหนวยงาน
฿นภาครัฐ ซึไงป็นหนวยงานหลัก฿นการขับคลืไอนประทศเทย฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาสามารถขงขัน                  
กับตางประทศเดຌ อยางทัดทียม  ทีไจะตຌองประสานความรวมมือทัๅงภาคอกชนละภาคประชาสังคมพืไอรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ละการพัฒนาคนควบคูเปพรຌอม ๆ  กัน  ดยการปลูกฝังความซืไอสัตย์
สุจริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนคานิยมอืไน ๆ  ทีไถูกตຌอง  รวมทัๅงขຌา฿จวิถีดานินชีวิตทีไสมควรละมีคุณคา  
   ประกอบกับคณะรักษาความสงบหงชาติ  หรือ  คสช.  เดຌมีค าสัไงทีไ  69/2557  รืไอง  มาตรการ
ป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ  ดยทุกสวนราชการละหนวยงานภาครัฐก าหนดมาตรการ
หรือนวทางกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบดยมุงนຌนการสรຌาง  ธรรมาภิบาล฿นการบริหารงาน                   
ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกสวน฿นการตรวจสอบ  ฝ้าระวัง  พืไอสกัดกัๅนพืไอมิ฿หຌกิดการทุจริตเดຌ  
   พืไอ฿หຌการด านินการดังกลาว  บรรลุผลเดຌอยางป็นรูปธรรม  งานบริหารทัไวเป  กองวิชาการ
ละผนงาน  ทศบาลต าบลทามะขือ  จึงเดຌจัดท าผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง                 
สวนทຌองถิไน  ไ  ปี ิพฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี ขึๅน  พืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ  ละพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ของทศบาลต าบลทามะขือ  
฿หຌบรรลุป้าหมายละผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดเวຌ  ละป็นการถือปฏิบัติตาม  ค าสัไง  คสช.  ทีไ  69/2557  
รืไอง  มาตรการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ  ซึไงป็นนยบายระดับชาติ  ดຌวย 
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สารบัญ 

  หนຌา 

  ค าน า ก 

  สารบัญ ข 

  ส่วนที่  แ  บทน า  แ  
   การวิคราะห์ความสีไยง฿นการกิดการทุจริต฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ใ 
   หลักการละหตุผล ไ 
   วัตถุประสงค์ของการจัดท าผน 5 
   ป้าหมาย 5 
   ประยชน์ของการจัดท าผน  ๆ 

 ส่วนที่  โ  ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  มิติทีไ  แ   การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต ็ 
   มิติทีไ  โ   การบริหารราชการพืไอป้องกันการทุจริต ้ 
   มิติทีไ  ใ   การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของประชาชน แแ 
   มิตทิีไ  ไ   การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการบริหารราชการ  
    ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน แโ 

 ส่วนที่  ใ  รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   มิติทีไ  แ  การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต แไ 
  มิติทีไ  โ  การบริหารราชการพืไอป้องกันการทุจริต ใเ 
   มิติทีไ  ใ  การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของประชาชน ใ็ 
   มิติทีไ  ไ  การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการบริหารราชการ  
    ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ใ็ 

 ภาคผนวก  ไแ
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ส่วนที่  แ 
             

 

บทน า 
 
   องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นหนวยงานทีไมีความส าคัญยิไง฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึไงปัจจุบันมีองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  จ านวน  ็,่5ใ  หง  ิขຌอมูลจากกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนคຌน
มืไอวันทีไ  โ5  มกราคม  โ5ๆเี ซึไงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นหนวยงานของรัฐภาย฿ตຌครงสรຌาง             
การจัดระบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ทีไมุงนຌนการกระจายอ านาจจาก
สวนกลางลงสูทຌองถิไนละป็นกลเกหนึไง฿นการสงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย  ป็นหนวยงานหลัก฿น
การจัดท าบริการสาธารณะละกิจกรรมสาธารณะพืไอประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไน  ถือป็นกลเกส าคัญ฿น
การพัฒนาทຌองถิไนซึไงน าเปสูการพัฒนาทัไวทัๅงประทศ  หากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนปราศจากการทุจริตน างิน
ทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาทຌองถิไนของตนองพัฒนาพืไอประยชน์สุขของประชาชนอยางทຌจริง  ประทศชาติกใ
จะจริญกຌาวหนຌาทัดทียมนานาประทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌ กิดความยัไ งยืน                 
รัฐจะตຌอง฿หຌอิสระกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยยึดหลักหงการปกครองตนองตามจตนารมณ์ของประชาชน
฿นทຌองถิไน  ละสงสริม฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทัๅงมี
สวนรวม฿นการตัดสิน฿จกຌเขปัญหา฿นระดับพืๅนทีไ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะท าเดຌทาทีไจ าป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด  ละตຌองป็นเปพืไอการคุຌมครองประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไน 
   ทัๅงนีๅ  ตຌองยอมรับวาปัญหาการทุจริต฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นรืไองทีไมีค าครหา  ทีไเดຌ
สรຌางความขมขืไน฿จ฿หຌกคนท างาน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมาป็นวลาชຌานาน  ซึไงหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประกอบกับมีปัจจัยนานัปการทีไคอยยัไวยวน฿จ  บัไนทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ซืไอสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการสวนทຌองถิไนบางสวน฿หຌหือดหายเป  ละหากจะวากันเปลຌว  รืไอง฿น
ท านองดียวกันนีๅกใสามารถกิดขึๅนกับคนท างาน฿นหนวยงานราชการอืไนเดຌชนดียวกัน  พียงตคนท างาน฿น
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีจ านวนมาก  ละมากกวาคนท างาน฿นหนวยราชการอืไน ๆ  จึงมีอกาสหรือความ
ป็นเปเดຌสูงทีไคนท างาน฿นทຌองถิไน  อาจตຌองถูกครหา฿นรืไองการ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไดยมิชอบมากกวา  มຌวาอกาส
หรือชองทางทีไคนท างาน฿นทຌองถิไนจะ฿ชຌอ านาจ฿หຌออกนอกลูนอกทาง  จะมีเดຌเมมากทากับทีไคนท างาน                       
฿นหนวยงานราชการอืไน  ละมูลคาของความสียหายของรัฐ  ทีไคนท างาน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌ
กอ฿หຌกิดขึๅน  กใอาจป็นคศษผงธุลีของความสียหายทีไกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  ทศบาลต าบลทามะขือ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นฐานะป็นผูຌ ฿ชຌอ านาจรัฐ฿นการ
ปกครองละบริหารจัดการ฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ  ป็นหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะดຌานตาง ๆ  
ซึไงด านินการกຌเขปัญหาตาง ๆ  ทีไกิดขึๅน฿หຌกคน฿นทຌองถิไน  ป็นองค์กรทีไมีความ฿กลຌชิดกับประชาชน  ละมี
ความขຌา฿จ฿นสภาพละรับรูຌถึงสาหตุของปัญหาทีไกิดขึๅนภาย฿นทຌองถิไนเดຌดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง              
฿นการปฏิบัติงานละการด านินการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชน                      
ละประทศชาติ  ซึไงอาจมีสาหตุมาจากการปฏิบัติหนຌาทีไหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไดยมิชอบ  หรือเดຌ฿ชຌอ านาจ
฿นต าหนงหนຌาทีไพืไอสวงหาผลประยชน์ทีไมิควรเดຌดยชอบดຌวยกฎหมาย  รวมทัๅงปัญหาการทุจริตคอรัปชัไน            
อันป็นปัญหาของสังคมเทยทีไกิดขึๅนมาป็นวลานาน  ละนับวันยิไงทวีความรุนรงมากขึๅน  ทัๅง฿นชิงขนาด               
ละความสลับซับซຌอนของปัญหาทุจริต  ซึไงทางคณะรักษาความสงบหงชาติ  หรือ  คสช.  ตามค าสัไง                   
คณะรักษาความสงบหงชาติ  ทีไ  69/2557  รืไอง  มาตรการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                        
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เดຌก าหนด฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือนวทางการป้องกันละกຌเขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ  ดย฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือนวทางการกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดยมุงนຌนการสรຌาง ธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารงาน  ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการตรวจสอบ  ฝ้าระวัง  พืไอสกัดกัๅนพืไอมิ฿หຌกิดการ
ทุจริตเดຌ  ประกอบกับนยบายของ  พลอกประยุทธ์ จันทรอชา  นายกรัฐมนตรี  เดຌถลงนยบายของรัฐบาล            
ตอสภานิติบัญญัติหงชาติ  มืไอวันทีไ  12  กันยายน  2557  กใเดຌก าหนด฿หຌมีการบริหารราชการผนดินทีไมี            
ธรรมาภิบาลละการป้องกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ  ป็นนยบายส าคัญของรัฐบาล  
   กระทรวงมหาดเทย  เดຌจัดท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ฿นการป้องกันละปราบปราม                
การทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  มืไอวันทีไ  3  ธันวาคม  2557  
ละคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติ  มืไอวันทีไ  24  กุมภาพันธ์  2558  ฿หຌหนวยงานของรัฐปลงยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวย
การป้องกันละปราบปรามการทจริตระยะทีไ  2 (พ.ศ.2556 - 2560) เปสูการปฏิบัติ  ดยก าหนด฿นผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ละผนพัฒนาสามปีละป็นการสอดคลຌองกับการก าหนด฿หຌมีการประมินคุณธรรม            
ละความปรง฿สขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๎๑๑๔  มืไอวันทีไ  ๏  ธันวาคม  ๎๑๑๓  ดยทางสานักงาน  ป.ป.ช.  สนอการบูรณาการ
ครืไองมือการประมินคุณธรรมการด านินงาน (Integrity Assessment) ละดัชนีวัดความปรง฿สของหนวยงาน
ภาครัฐของสานักงาน  ป.ป.ช.  ขຌาดຌวยกัน  ละสรຌางครืไองมือประมินทีไผนวกหลักการประมินชิงภาพลักษณ์
(Perception Base) ละหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence Base) ดยมีป้าหมาย  คือ  องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทัๅงหมด  ดยมุงหวัง฿หຌกิดการบริหารงานทีไปรง฿สละป็นธรรม฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน                 
ละน าผลทีไเดຌจากการประมินพืไอ฿ชຌ฿นการก าหนดนยบายการสงสริมธรรมาภิบาลละป้องกันการทุจริต   
พัฒนาคุณธรรม  ละความปรง฿สขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีภาพลักษณ์ทีไดีขึๅน฿นอนาคต  ละป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  
   ดังนัๅน  พืไอ฿หຌการขับคลืไอนนยบายของรัฐบาลละคณะรักษาความสงบหงชาติ  ฿นการ
ป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ทศบาลต าบลทามะขือ  จึงเดຌ
จัดท าผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ไ  ปี ิพฺศฺโ5ๆเ – โ5ๆไี พืไอป็นมาตรการนวทางการป้องกัน           
ละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ละพืไอ฿หຌทุกหนวยงาน฿นทศบาลต าบลทามะขือ  ฿ชຌป็น
กรอบนวทาง฿นการด านินการป้องกันการทุจริตของทศบาลต าบลทามะขือ  ทัๅงนีๅ  เดຌมุงนຌน฿หຌการด านินการ
ป้องกันการทุจริตของทศบาลต าบลทามะขือ  ป็นเปอยางตอนืไอง  สรຌางระบบราชการทีไมีความปรง฿ส  
จัดระบบการตรวจสอบละประมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุຌมคา  ปຂดผยขຌอมูล
ขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน฿หຌกิดความปรง฿ส  มีประสิทธิภาพ  ละสนับสนุนภาคประชาชน฿หຌมี
สวนรวม฿นการรณรงค์  ละปลูกจิตส านึกคานิยมของสังคม฿หຌประชาชนรวมกันตอตຌานการทุจริตประพฤติมิชอบ               
ของจຌาหนຌาทีไของรัฐ  ซึไงป็นรืไองทีไสอดคลຌองกับพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีได ี พ.ศ.254๒  
   ทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌลใงหในถึงความส าคัญละตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชัไน 
ปัญหาผลประยชน์ทับซຌอน  ละการพัฒนาคุณธรรมสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ  จึงเดຌจัดท า
ผนปฏิบัติการดຌานการป้องกันการทุจริต  ไ  ปี ิพฺศฺโ5ๆเ – โ5ๆไี พืไอป็นผนปฏิบัติการ฿นการด านินการ
รืไองปรง฿ส฿นการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะป็นการพิไมประสิทธิภาพ฿นองค์กร  ฿หຌสามารถท างานดຌวยความปรง฿ส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
ดยประชาชนมีสวนรวม  สามารถ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา  ละรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบเดຌ             
ละป็นเปตามผนจังหวัดก าพงพชร฿สสะอาด 
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แ. การวิคราะห์ความสี่ยง฿นการกิดการทุจริต฿นองค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น 
  การวิคราะห์ความสีไยง฿นการกิดการทุจริต฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  มีวัตถุประสงค์พืไอตຌองการ
บงชีๅความสีไยงของการทุจริตทีไมีอยู฿นองค์กรดยการประมินอกาสของการทุจริตทีไอาจกิดขึๅน  ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานทีไอาจกีไยวขຌองกับการกระท าทุจริต  พืไอพิจารณาวาการควบคุมละการป้องกันการทุจริตทีไมีอยู฿น
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลหรือเม  
 การทุจริต฿นระดับทຌองถิ่น  พบวาปัจจัยทีไมีผลตอการขยายตัวของการทุจริต฿นระดับทຌองถิไน   เดຌก   
การกระจายอ านาจลงสูองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  มຌวาดยหลักการลຌวการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญพืไอ฿หຌบริการตาง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตຌองการของชุมชนมากขึๅน  มีประสิทธิภาพมากขึๅน 
ต฿นทางปฏิบัติท า฿หຌนวนຌมของการทุจริต฿นทຌองถิไนพิไมมากยิไงขึๅนชนดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริต฿นส่วนขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น  จ านกป็น  7  ประภท  ดังนีๅ 

1ี การทุจริตดຌานงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซืๅอจัดจຌาง  ละการงินการคลัง  สวน฿หญกิดจาก
การละลยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

2ี สภาพหรือปัญหาทีไกิดจากตัวบุคคล 
3ี สภาพการทุจริตอันกิดจากชองวางของกฎระบียบละกฎหมาย 
4ี สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีไกิดจากการขาดความรูຌความขຌา฿จละขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5ี สภาพหรือลักษณะปัญหาทีไกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนทราบ 
6ี สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีไกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย฿นการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7ี สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีไกิดจากอ านาจ บารมี ละอิทธิพลทຌองถิไน 

  สาหตุละปัจจัยที่น าเปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่นสามารถสรุปป็นประดในเดຌ  ดังนีๅ 
1ี อกาส  มຌวา฿นปัจจุบันมีหนวยงานละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการป้องกันละปราบปรามการทุจริต

ตพบวา  ยังคงมีชองวางทีไท า฿หຌกิดอกาสของการทุจริต  ซึไงอกาสดังกลาวกิดขึๅนจากการบังคับ฿ชຌกฎหมายทีไเม
ขຌมขใง  กฎหมาย  กฎระบียบเมรัดกุม  ละอ านาจหนຌาทีไดยฉพาะขຌาราชการระดับสูงกใป็นอีกอกาสหนึไงทีไท า
฿หຌกิดการทุจริต 

2ี สิ่งจูง฿จ  ป็นทีไยอมรับวาสภาวะทางศรษฐกิจทีไมุงนຌนรืไองของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท า฿หຌคน฿น
ปัจจุบันมุงนຌนทีไการสรຌางความรไ ารวย  ดຌวยหตุนีๅจึงป็นรงจูง฿จ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีนวนຌมทีไจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิไงขึๅน 

3ี การขาดกลเก฿นการตรวจสอบความปร่ง฿ส   การทุจริต฿นปัจจุบันมีรูปบบทีไซับซຌอนขึๅน  
ดยฉพาะการทุจริต฿นชิงนยบายทีไท า฿หຌการทุจริตกลายป็นความชอบธรรม฿นสายตาของประชาชน  ขาดกลเก
การตรวจสอบความปรง฿สทีไมีประสิทธิภาพ  ดังนัๅน  จึงป็นการยากทีไจะขຌาเปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
หลานีๅ 

4ี การผูกขาด  ฿นบางกรณีการด านินงานของภาครัฐ  เดຌก  การจัดซืๅอ - จัดจຌาง  ป็นรืไองของการ
ผูกขาด  ดังนัๅน  จึงมีความกีไยวขຌองป็นหวงซผลประยชน์ทางธุรกิจ  ฿นบางครัๅงพบบริษัทมีการ฿หຌสินบนก
จຌาหนຌาทีไพืไอ฿หຌตนองเดຌรับสิทธิ฿นการด านินงานครงการของภาครัฐ  รูปบบของการผูกขาด  เดຌก              
การผูกขาด฿นครงการกอสรຌางละครงสรຌางพืๅนฐานภาครัฐ 

5ี การเดຌรับค่าตอบทนที่เม่หมาะสม  รายเดຌเมพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือป็นปัจจัยหนึไงทีไ
ท า฿หຌขຌาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  พราะความตຌองการทีไจะมีสภาพความป็นอยูทีไดีขึๅน  ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไตຌอง
สวงหาชองทางพืไอพิไม  รายเดຌพิศษ  ฿หຌกับตนองละครอบครัว 
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6ี การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ฿นสมัยบราณ  ความซืไอสัตย์สุจริตป็นคุณธรรมทีไเดຌรับการนຌนป็น
พิศษถือวาป็นครืไองวัดความดีของคน  ต฿นปัจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปละกรงกลัวบาปนຌอยลง 
ละมีความหในกตัวมากยิไงขึๅน  มองตประยชน์สวนตนป็นทีไตัๅงมากกวาทีไจะยึดผลประยชน์สวนรวม 

7ี มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันคานิยมของสังคมเดຌปลีไยนจากยกยองคนดี  คนทีไมีความซืไอสัตย์สุจริตป็นยก
ยองคนทีไมีงิน  คนทีไป็นศรษฐี  มหาศรษฐี  คนทีไมีต าหนงหนຌาทีไการงานสูง  ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌทีไมีคานิยมทีไผิดหใน
วาการทุจริตป็นวิถีชีวิตป็นรืไองปกติธรรมดา  หในคนซืไอป็นคนซอ  หในคนกงป็นคนฉลาด  ยอมจะท าการ
ทุจริตฉຌอราษฎร์บังหลวง  ดยเมมีความละอายตอบุญละบาป  ละเมกรงกลัวตอกฎหมายของบຌานมือง 

 
โ. หลักการละหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน฿นประทศเทยถือป็นปัญหารืๅอรังทีไนับวันยิไงจะทวีความรุนรง             
ละสลับซับซຌอนมากยิไงขึๅนละสงผลกระทบ฿นวงกวຌาง  ดยฉพาะอยางยิไงตอความมัไนคงของชาติ  ป็นปัญหา
ล าดับตຌน ๆ  ทีไขัดขวางการพัฒนาประทศทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ  สังคม  ละการมือง  นืไองจากกิดขึๅนทุกภาคสวน
฿นสังคมเทย  เมวาจะป็นภาคการมือง  ภาคราชการ  ดยฉพาะองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาป็นองค์กรทีไอืๅอตอการทุจริตคอร์รัปชันละมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสืไอละรายงาน           
ของทางราชการอยูสมอ  ซึไงเดຌสงผลสะทือนตอกระสการกระจายอ านาจละความศรัทธาตอระบบการปกครอง
สวนทຌองถิไนอยางยิไง  สงผล฿หຌภาพลักษณ์ของประทศเทยรืไองการทุจริตคอร์รัปชันมีผล฿นชิงลบ  สอดคลຌองกับ
การจัดอันดับดัชนีชีๅวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ิCorruption Perception Index – CPIี ซึไงป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ
ประมินการทุจริตคอร์รัปชันทัไวลกทีไจัดดยองค์กรพืไอความปรง฿สนานาชาติ ิTransparency International – ITี 
พบวา  ผลคะนนของประทศเทยระหวางปี  โ555 – โ55่  อยูทีไ  ใ5 - ใ่  คะนน  จากคะนนตใม  แเเ  
ดย฿นปี  โ55่  อยูอันดับทีไ  ็ๆ  จาก  แๆ่  ประทศทัไวลก  ละป็นอันดับทีไ  ใ  ฿นประทศอาซียนรองจาก
ประทศสิงคปร์  ละประทศมาลซีย  ละลาสุดพบวาผลคะนนของประทศเทยปี  โ55้  ลดลง  ใ  คะนน  
จากปี  โ55่   เดຌล าดับทีไ  แเแ  จาก  แๆ่  ประทศ  ซึไงสามารถสะทຌอน฿หຌหในวาประทศเทยป็นประทศทีไมี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู฿นระดับสูง  
  มຌวา฿นชวงระยะทีไผานมา  ประทศเทยเดຌสดง฿หຌหในถึงความพยายาม฿นการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต  เมวาจะป็น  การป็นประทศภาคีภาย฿ตຌอนุสัญญาสหประชาชาติวาดຌวยการตอตຌานการทุจริต 
ิUnited Nations Convention Against Corruption-UNCACี พฺศฺโ5ไๆ  การจัดตัๅงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ดยฉพาะอยางยิไงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตหงชาติเดຌจัดท ายุทธศาสตร์ ชาติ  วาดຌวยการ
ป้องกันละปราบปรามการทุจริตมาลຌว  ใ  ฉบับ  ตปัญหาการทุจริต฿นประทศเทยเมเดຌมีนวนຌมทีไลดนຌอย
ถอยลง  สาหตุทีไท า฿หຌการทุจริตป็นปัญหาทีไส าคัญของสังคมเทยประกอบดຌวยปัจจัยทางดຌานพืๅนฐานครงสรຌาง
สังคม  ซึไงป็นสังคมทีไตัๅงอยูบนพืๅนฐานความสัมพันธ์นวดิไง ิVertical Relationี หรืออีกนัยหนึไง  คือ  พืๅนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ทีไท า฿หຌสังคมเทยยึดติดกับการชวยหลือกืๅอกูลกัน  ดยฉพาะ฿นหมูญาติพีไนຌองละพวกพຌอง  
ยึดติดกับกระสบริภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนทีไมีงินละมีอ านาจ  คนเทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรัปชันป็นรืไองปกติทีไยอมรับเดຌ  ซึไงนับเดຌวาป็นปัญหาทีไฝังรากลึก฿นสังคมเทยมาตัๅงตอดีตหรือกลาว
เดຌวาป็นสวนหนึไงของคานิยมละวัฒนธรรมเทยเปลຌว  ผนวกกับปัจจัยทางดຌานการท างานทีไเมเดຌบูรณาการ             
ความรวมมือของทุกภาคสวนเวຌดຌวยกัน  จึงสงผล฿หຌการท างานของกลเกหรือความพยายามทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌนเม
สามารถท าเดຌอยางตใมศักยภาพ  ขาดความขຌมขใง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปรามการทุจริตทีไ฿ชຌอยูป็น  ฉบับทีไ  ใ  ริไมจากปี  
พฺศฺโ5ๆเ  จนถึงปี  พฺศฺโ5ๆไ  ซึไงมุงสูการป็นประทศทีไมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  ป็นสังคมมิติ฿หม 
ทีไประชาชนเมพิกฉยตอการทุจริตทุกรูปบบ  ดยเดຌรับความรวมมือจากฝຆายการมือง  หนวยงานของรัฐ 
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ตลอดจนประชาชน  ฿นการพิทักษ์รักษาผลประยชน์ของชาติละประชาชน  พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักดิ์ศรี             
ละกียรติภูมิ฿นดຌานความปรง฿สทัดทียมนานาอารยประทศ  ดยก าหนดวิสัยทัศน์  ประทศเทย฿สสะอาด     
เทยทัๅงชาติตຌานทุจริต  มีป้าหมายหลักพืไอ฿หຌประทศเทยเดຌรับการประมินดัชนีการรับรูຌการทุจริต 
ิCorruption Perceptions Index : CPI) เมนຌอยกวารຌอยละ  50  ฿นปี  พฺศฺโ5ๆไ  ซึไงการทีไระดับคะนน            
จะสูงขึๅนเดຌนัๅน  การบริหารงานภาครัฐตຌองมีระดับธรรมาภิบาลทีไสูงขึๅน  จຌาหนຌาทีไของรัฐละประชาชนตຌองมี
พฤติกรรมตกตางจากทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน  เม฿ชຌต าหนงหนຌาทีไ฿นทางทุจริตประพฤติมิชอบ  ดยเดຌก าหนด
ยุทธศาสตร์การด านินงานหลักออกป็น  ๆ  ยุทธศาสตร์  ดังนีๅ 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  แ  สรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  ยกระดับจตจ านงทางการมือง฿นการตอตຌานการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  ใ  สกัดกัๅนการทุจริตชิงนยบาย 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  ไ  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  5  ปฏิรูปกลเกละกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๆ  ยกระดับคะนนดัชนีการรับรูຌการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนัๅน  พืไอ฿หຌการด านินการขับคลืไอนดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริตบังกิดผลป็นรูปธรรม
฿นทางปฏิบัติ  ป็นเปตามจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์วาดຌวยการป้องกันละปราบปรามการทุจริตระยะ  ทีไ  ใ  
ิพฺศฺโ5ๆเ - โ5ๆไี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจึงเดຌตระหนักละ฿หຌความส าคัญกับการบริหารจัดการ                 
ทีไมีความปรง฿ส  สรຌางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริต฿หຌกิด฿นสังคมอยางยัไงยืนจึงเดຌด านินการจัดท าผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌนบบ  ดຌานการป้องกันการทุจริต ิพฺศฺโ55้ - โ5ๆแี พืไอก าหนดนวทางการ
ขับคลืไอนดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริตผานครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ   ทีไป็นรูปธรรม           
อยางชัดจน  อันจะน าเปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการป้องกัน           
ละปราบปรามการทุจริตอยางทຌจริง 

 
ใ. วัตถุประสงค์ของการจัดท าผน 
  แี พืไอยกระดับจตจ านงทางการมือง฿นการตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  2ี พืไอยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบ฿นผลประยชน์ของสาธารณะของขຌาราชการฝຆายการมืองขຌาราชการ
ฝຆายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรวมถึงประชาชน฿นทຌองถิไน 
  ใี พืไอ฿หຌการบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นเปตามหลักบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
ิGood Governanceี  
  ไี พืไอสงสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) ละตรวจสอบ ิPeople’s auditี  
ของภาคประชาชน฿นการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  5ี พืไอพัฒนาระบบ  กลเก  มาตรการ  รวมถึงครือขาย฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

 
ไ. ป้าหมาย 
  1ี ขຌาราชการฝຆายการมือง  ขຌาราชการฝຆายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  รวมถึง
ประชาชน฿นทຌองถิไนมีจิตส านึก  ละความตระหนัก฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿หຌบังกิดประยชน์สุขกประชาชน
ทຌองถิไน  ปราศจากการกอ฿หຌกิดขຌอสงสัย฿นการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันหงผลประยชน์  
ละสวงหาประยชน์ดยมิชอบ 
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  โี ครืไองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานทีไสามารถป้องกันปัญหากีไยวกับการทุจริต   ละประพฤติมิชอบ
ของขຌาราชการ 
  ใี ครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีไสนับสนุน฿หຌสาธารณะละภาคประช าชนขຌามามีสวนรวม                   
ละตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  ไี กลเก  มาตรการ  รวมถึงครือขาย฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทีไมีขຌมขใง฿นการตรวจสอบ  ควบคุมละถวงดุลการ฿ชຌอ านาจอยางหมาะสม 
  5ี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนงานทีไมีประสิทธิภาพ  ลดอกาส฿นการกระท าการทุจริต                  
ละประพฤติมิชอบ  จนป็นทีไยอมรับจากทุกภาคสวน 

 
5. ประยชน์ของการจัดท าผน 
  แี ขຌาราชการฝຆายการมือง  ขຌาราชการฝຆายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไ น                
รวมถึงประชาชน฿นทຌองถิไนมีจิตส านึกรักทຌองถิไนของตนอง  อันจะน ามาซึไงการสรຌางคานิยม  ละอุดมการณ์฿น
การตอตຌานการทุจริต ิAnti-Corruptionี จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักศรษฐกิจพอพียงทีไสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นการท างานละชีวิตประจ าวัน 
  โี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสามารถบริหารราชการป็นเปตามหลักบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี   
ิGood Governanceี มีความปรง฿ส  ป็นธรรมละตรวจสอบเดຌ 
  ใี ภาคประชาชนมีสวนรวมตัๅงตรวมคิด  รวมท า  รวมตัดสิน฿จรวมถึงรวมตรวจสอบ฿นฐานะพลมืองทีไมี
จิตส านึกรักทຌองถิไน  อันจะน ามาซึไงการสรຌางครือขายภาคประชาชนทีไมีความขຌมขใง฿นการฝ้าระวังการทุจริต 
  ไี สามารถพัฒนาระบบ  กลเก  มาตรการ  รวมถึงครือขาย฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงจากภาย฿น  ละภายนอกองค์กรทีไมีความขຌมขใง฿นการฝ้าระวังการทุจริต 
  5ี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีนวทางการบริหารราชการทีไมีประสิทธิภาพ  ลดอกาส฿นการกระท า
การทุจริตละประพฤติมิชอบ  จนป็นทีไยอมรับจากทุกภาคสวน฿หຌป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌนบบ               
ดຌานการป้องกันการทุจริต  อันจะสงผล฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนกิดความภาคภูมิ฿จละ฿หຌความรวมมือกันป็น
ครือขาย฿นการฝ้าระวังการทุจริตทีไขຌมขใงอยางยัไงยืน 
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ส่วนที่  ใ 
             

 

มิติท่ี  แ  การสรຌางสังคมท่ีเม่ทนต่อการทุจริต 
  แ.แ  การสรຌางจิตส านึก  ละความตระหนักก่  บุคลากร  ทัๅงขຌาราชการฝຆายการมือง  
ฝຆายบริหาร  ขຌาราชการการมือง  ฝຆายสภาทຌองถิ่น  ละฝຆายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ทຌองถิ่น 
 
ครงการที่  แ 
ชือ่ครงการ : ครงการฝຄกอบรมพิ่มประสิทธิภาพ  ละศึกษาดูงานการศึกษา  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพครู  

ละบุคลากรทางการศึกษา 
หลักการละหตุผล 
   แฺ  พระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  มาตรา  5เ  พระราชบัญญัติก าหนดผน            
ละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พฺศฺโ5ไโ  มาตรา  แๆ  
  โฺ  หลักสูตรมาตรฐานสากลเดຌลใงหในถึงความส าคัญของครูจຌาหนຌาทีไส านักงาน  ละบุคลากร
ทางการศึกษา  ทีไป็นก าลังส าคัญ฿นการขับคลืไอนการจัดการศึกษา  ตลอดถึงสนับสนุนการด านินงานตาง ๆ          
฿หຌกิดประสิทธิภาพ  ละประสิทธิผลสูงสุดตอรงรียน  ฝຆายบริหารงานบุคคล  ฿นฐานะ  ทีไป็นหนวยงาน           
หลัก฿นการบริหารจัดการดูลละพัฒนาครู  จຌาหนຌาทีไส านักงาน  ละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีศักยภาพ 
พรຌอม฿หຌบริการ  ละอ านวยความสะดวกกคณะผูຌบริหาร  คณะครู  นักรียน  ละผูຌปกครอง  ตลอดถึง
หนวยงาน  ละองค์กรตาง ๆ  ทีไขຌามามีสวนรวม฿นการสนับสนุนการจัดการศึกษา  พืไอพัฒนานักรียนตอเปอีก
ทัๅงป็นการดูลบ ารุงรักษาสงสริม฿หຌทุกคนมีขวัญละก าลัง฿จ฿นการท างานมีความสียสละ  ละอุทิศตนอยาง
ตใมทีไ฿นการปฏิบัติราชการ  
  ใฺ  ผนพัฒนาสีไปี ิพฺศฺโ5ๆเ-โ5ๆใี ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  การสงสริมการศึกษา  ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  โฺโ  นวทางการพัฒนา  สืบสาน  อนุรักษ์  สนับสนุนกิจกรรม             
ดຌานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน  ของทศบาลต าบลทามะขือ  หนังสือ
กระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท  เใแใฺไ/วแใไ็  ลงวันทีไ  แ้  พฤษภาคม  โ5ไแ  รืไอง  คา฿ชຌจาย฿นการจัด
งาน ตาง ๆ  ของ อปทฺ, หนังสือกระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท  เ่เฺ่ไ/วใ็โโ  ลงวันทีไ  แเ  สิงหาคม  โ555           
รืไอง  ซักซຌอมความขຌา฿จกีไยวกับคา฿ชຌจาย฿นการจัดงานตาง ๆ  ของ  อปทฺ,  หนังสือกระทรวงมหาดเทย               
ทีไ  มท  เ่เฺ่โ/วแ้ๆแ  ลงวันทีไ  ่  พฤษภาคม  โ55ๆ  ขอ฿หຌก าหนดมาตรการ  พืไอ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ           
กรณีการบิกคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมละคา฿ชຌจาย฿นการจัดงาน 
  ไฺ  ทศบาลต าบลทามะขือ  ละรงรียนอนุบาลทศบาลต าบลทามะขือ  ตะหนักละหใน
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพครู  ละบุคลากรทางการศึกษา  พืไอพัฒนาสูการบริการตามมาตรฐานสากล 
พืไอพัฒนาศักยภาพ฿นการท างานดยการลกปลีไยนรียนรูຌรวมกันกับรงรียน  ละหนวยงานครือขาย        
ตลอดถึงป็นการปຂดลกทัศน์฿นการรียนรูຌหลงรียนรูຌ฿หຌกบุคลากรทางการศึกษาละจຌาหนຌาทีไ  จึงจัดครงการ
ฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพ  ละศึกษาดูงานการศึกษา  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพครู  ละบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ขึๅน 
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วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอพัฒนาระบบงานบุคลากร  ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ  
   โฺ  พืไอ฿หຌครูเดຌรับการพัฒนาตนองดยการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ลกปลีไยนรียนรูຌ            
ทัๅง฿นละนอกสถานศึกษา  
   ใฺ  พืไอสริมสรຌางขวัญละก าลัง฿จกขຌาราชการครูละบุคลากร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
 
ป้าหมาย 
   แฺ  ผลผลิต ิOutputs) (ระบุผลงานทีไกิดขึๅนหลังจากด านินการสรใจี  
    แฺแ  ครูละบุคลากรทางการศึกษาของรงรียนเดຌรับการพัฒนาตนองละศึกษา           
ดูงานอยางนຌอยภาครียนละ  แ  ครัๅง  ละมีการจัดกิจกรรมสริมสรຌางขวัญละก าลัง฿จอยางนຌอย  ปีละ  แ  ครัๅง 
    แฺโ  บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา  มีความรูຌ  ความขຌา฿จ฿นการพัฒนารงรียน 
สูมาตรฐานสากล  สามารถก าหนดนวทางพืไอการปฏิบัติ  ละพัฒนางาน฿นหนຌาทีไ  เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของรงรียน  รຌอยละ  ่เ  
   โฺ  ผลลัพธ์ ิOutcome) (ระบุผลประยชน์ทีไกิดจากผลผลิตี  
    โฺแ  ครูละบุคลากรสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ ราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ             
ละกิดประสิทธิผล  
    โฺโ  ขຌาราชการครู  ละบุคลากร  มีขวัญ  ละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   รงรียนอนุบาลทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
  ดยด านินการตามขัๅนตอน  SPK Model  ตามตารางปฏิบัติการ  ดังนีๅ  
    แฺ S – Strategic Planning ประชุม/วางผนด านินการ  
    โฺ P – Procedure ตรียมการ/ด านินการ  
    ใฺ K – Knowledge Management ประมินผลการท างาน/ลกปลีไยนรียนรูຌ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  5เุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองการศึกษา  ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
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ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   1.  สงสริมระบบงานบุคลากร  ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ  

2.  สงสริมพัฒนาครูเดຌรับการพัฒนาตนองดยการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ลกปลีไยน
รียนรูຌทัๅง฿น  ละนอกสถานศึกษา  
   3.  สงสริมพัฒนาสรຌางขวัญ  ละก าลัง฿จกขຌาราชการครู  ละบุคลากร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
 
ครงการที่  โ 
ชื่อครงการ : ครงการพัฒนาศักยภาพของผูຌบริหาร  สมาชิกสภาทศบาล  พนักงานทศบาลสามัญ  

ลูกจຌางประจ า  พนักงานงานจຌาง ฯลฯ  ของทศบาลต าบลท่ามะขือ 
หลักการละหตุผล 
   พระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน  พฺศฺโ5ไโ  ฿หຌอ านาจกองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿หຌมีอิสระดຌานการบริหารงานบุคคล  ดยก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการขຌาราชการ  หรือพนักงาน            
สวนทຌองถิไนของตนอง  พืไอท าหนຌาทีไ฿นดຌานการบริหารงานบุคคล  ดยทีไผานมาการบริหารงานบุคคลยังเมป็นเป
ตามหลักธรรมาภิบาล ิGood Governance) อันป็นหลัก฿นการปกครอง  บริหารจัดการควบคุมดูลกิจการตาง ๆ  
฿หຌป็นเปตามครรลองธรรม  ตยังคงประสบปัญหาการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไนอยูหลายประการ                 
อาทิ  ระบบอุปถัมภ์  ซึไงป็นระบบทีไเมเดຌอยูบนฐานของความสามารถ  กิดภาวะคนมากกวางานหรือคนเม
หมาะสมกับลักษณะของงาน  คนเมมีคุณภาพเดຌขຌามาอยู฿นองค์กร  ขาดความตัๅง฿จ฿นการท างานรับ฿ชຌประชาชน
สงผลตอประสิทธิภาพ฿นงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ฯลฯ  ป็นตຌน 
   อีกทัๅงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับขຌาราชการ  หรือพนักงานสวนทຌองถิไนเดຌก าหนด
ละประกาศ฿หຌมีการปลีไยนปลงระบบต าหนงขຌาราชการ  หรือพนักงานสวนทຌองถิไนจากระบบต าหนงดิม  
ระบบซี  ป็นระบบต าหนง฿หม  ระบบทง ิBroadbandี  มีผลตัๅงตวันทีไ  แ  มกราคม  โ55้  ป็นตຌนมา 
จึงสงผล฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองด านินการออกค าสัไงปรับต าหนงขຌาราชการ   หรือพนักงาน                           
สวนทຌองถิไน฿หຌป็นเปตามระบบต าหนง ซึไงถือป็นการปลีไยนปลงระบบต าหนงขຌาราชการ   หรือพนักงาน          
สวนทຌองถิไนทัๅงระบบ ซึไงยึดหลักสมรรถนะละการบริหารผลการปฏิบัติงานการปลีไยนปลงดังกลาว  มีผลตอการ
บริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน  การท าความขຌา฿จกีไยวกับระบบทง  จึงมีความส าคัญป็นอยางยิไง  ส าหรับการ
ตรียมความพรຌอม฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  ทศบาลต าบลทามะขือ  ตระหนักถึงความส าคัญของการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ           
หลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานบุคคล  ละระบียบสวนทีไเดຌมีการปรับปรุงปลีไยนปลง  จึงเดຌจัดครงการ
พัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร  สมาชิกสภา ฯ  พนักงานจຌาง  ละลูกจຌางประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺ โ5ๆแ-
โ5ๆไ  พืไอบุคลากร฿นสังกัดสามารถน าความรูຌทีไถูกตຌองเปปฏิบัติงาน  ตลอดจนขัๅนตอน  ละนวทางปฏิบัติ           
฿นการบริหารงานบุคคล  คุณธรรม  จริยธรรม  มนุษย์สัมพันธ์  สามารถท างานรวมกันผูຌอืไนละ฿หຌบริการ
ประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ละกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอ฿หຌผูຌขຌาอบรมมีความรูຌ  ความขຌา฿จหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานบุคคล 
  โฺ  พืไอสริมสรຌางคุณธรรม  จริยธรรม  ฿นการปฏิบัติงานละขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไตนอง           
ตอการพัฒนาทຌองถิไน  
   ใฺ  พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีความขຌา฿จบบการประมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดท า
ตัวชีๅวัด  ละคาป้าหมายมา฿ชຌ฿นการมา฿ชຌ฿นการด านินงานเดຌอยางถูกตຌอง 
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ป้าหมาย 
  ชิงคุณภาพ  
  บุคลากรของทศบาลต าบลทามะขือ  จ านวน  ็5 คน   ประกอบดຌวย 
   แฺ  คณะผูຌบริหาร/สมาชิกสภาฯ  จ านวน  แ็  คน 
   โฺ  พนักงานทศบาล   จ านวน  แ5  คน 
   ใฺ  ลูกจຌางประจ า   จ านวน  แ  คน 
   ไฺ  พนักงานจຌางทศบาลฯ  จ านวน  ไโ  คน 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  หຌองประชุมอาคารอนกประสงค์  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  
จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  จัดท าครงการสนอผูຌบริหารพืไอขออนุมัติ 
   โฺ  จัดตัๅงคณะท างานตามครงการฯ  
  ใฺ  ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  ไฺ  ประชุมคณะท างานบงหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
  5ฺ  ด านินการฝຄกอบรม  ฿นปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  หัวขຌอ  ดังนีๅ 
    แฺ  การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
    โฺ  คุณธรรมละจริยธรรม฿นการปฏิบัติงาน       
    ใฺ  ขัๅนตอนละวิธีการปฏิบัติ฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน฿นระบบทง 
   ไฺ  บงกลุมฝຄกปฏิบัติการจัดท าบบประมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๆฺ  ติดตามละประมินผล 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  แ5เุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   ส านักปลัดทศบาลต าบลทามะขือ 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ผูຌ ขຌาอบรมมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานบุคคล                 
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   รวมถึงมีความรูຌละขຌา฿จการบริหารงานบุคคล              
฿นระบบทง  
  โฺ  สงสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ฿นการปฏิบัติงานละขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไตนองตอการ
พัฒนาทຌองถิไน 
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  ใฺ  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีความรูຌ  ความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติราชการ  การจัดท าตัวชีๅวัด  
คาป้าหมาย  ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานมา฿ชຌ฿นการด านินงานเดຌอยางถูกตຌอง   
 

 แ.โ  การสรຌางจิตส านึก  ละความตระหนักก่  ประชาชนทุกภาคส่วน฿นทຌองถิ่น 
 
ครงการที่  แ 
ชื่อครงการ : ครงการยุติความรุนรงต่อดใก  สตรี  ละความรุนรง฿นครอบครัว 
 
หลักการละหตุผล 
  ปัญหาความรุนรงตอดใก  สตรี  ละความรุนรง฿นครอบครัวป็นปัญหาทีไกิดขึๅน฿นสังคมเทย               
มาป็นวลานาน  ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเดຌขยายวงกวຌางละมีระดับของความรุนรงพิไมขึๅนรืไอย ๆ                 
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของดใกละสตรีป็นอยางมาก  ความรุนรงทีไกิดขึๅน฿นสังคมเทยมีหลายรูปบบทัๅง
ทางรางกาย  ทางจิต฿จ  ทางวาจา  ละทางพศ  ชน  การท ารຌายรางกาย  การบังคับจิต฿จ  การขมขู  การ฿ชຌ
วาจาดาวาท า฿หຌจใบชๅ านๅ า฿จ  การควบคุมกักขัง  การขมขืไนกระท าช ารา  ละการกระท าอนาจาร  ป็นตຌน         
ซึไงผูຌกระท าสวน฿หญป็นผูຌชายละมักป็นบุคคล฿กลຌชิด  หรือบุคคล฿นครอบครัว  สวนผูຌถูกกระท าป็นผูຌหญิง 
ผูຌสูงอายุ  ละดใก  สังคมมองวาปัญหาความรุนรง฿นครอบครัวป็นรืไองสวนตัว  มຌตญาติพีไนຌองละผูຌ฿กลຌชิด
เมกลຌาขຌาเปชวยหลือ  ท า฿หຌผูຌหญิงตกอยู฿นภาวะยากล าบากละเมกลຌาบอกลา฿หຌ฿ครฟัง  พราะคิดวาป็นรืไอง
นาอับอาย  หรือจ าตຌอง  ยอมถูกกระท า  นืไองจากป็นหวงลูกละตຌองพึไงพิงทางศรษฐกิจจากผูຌชาย  ส าหรับ
สาหตุของการกระท าความรุนรง  กิดจากหลายปัจจัย  เดຌก  หลຌา  สารสพติด  การพนัน  ความหึงหวง      
การสะทຌอนภาพความรุนรงของสืไอตาง ๆ  
   ปัจจุบันปัญหาความรุนรงทีไกิดขึๅนกับดใก  สตรี  ละบุคคล฿นครอบครัวเดຌกลายป็นปัญหา
ดຌานสิทธิมนุษยชนทีไทุกคน฿นสังคมจะตຌองขຌามามีสวนรวม฿นการป้องกันละกຌเขปัญหา  ละเม฿ชຌรืไองสวนตัว
อีกตอเปลຌว  รัฐบาลเดຌออกพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง฿นครอบครัว  พฺศฺโ55เ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการคุຌมครองกผูຌทีไตกป็นหยืไอของการกระท าความรุนรง  ละลงทษ/ยียวยา/ฟ้นฟู
ผูຌกระท าความรุนรง  รวมทัๅงสงสริม฿หຌสังคมรอบขຌางเดຌมีสวนรวม฿นการป้องกัน  กຌเข  ละฝ้าระวังปัญหา
รวมกัน  
   ตามทีไพระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ  แใี พฺศฺโ55โ  มาตรา  
5เ  อนุมาตรา  ็  บัญญัติ฿หຌทศบาลต าบลมีหนຌาทีไสงสริมการพัฒนาสตรี  ดใก  ยาวชน  ผูຌสูงอายุ  ละผูຌพิการ  
ทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌลใงหในถึงความส าคัญของประชาชนทีไควรเดຌรับการคุຌมครองสิทธิสรีภาพ  ซึไงบัญญัติ
เวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  อีกทัๅงป็นการสรຌางความป็นธรรมกประชาชน฿นขตทศบาลจึงเดຌจัด฿หຌ
มีการชวยหลือทางกฎหมายละผยพรความรูຌทางกฎหมาย฿นดຌานตางๆกประชาชน฿นขตทศบาล 
  ทศบาลต าบลทามะขือ จึงเดຌจัดครงการรณรงค์พืไอยุติความรุนรงตอดใก  สตรี ละความรุนรง 
฿นครอบครัว  ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  พืไอป็นการสนองนวพระด าริ  สดงความจงรักภักดี
นຌอมร าลึก฿นพระกรุณาธิคุณของพระจຌาหลานธอ  พระองค์จຌาพัชรกิติยาภา  ฿นการคุຌมครองสตรี  อันป็นภารกิจ
หนึไง฿นการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน  อีกทัๅงป็นขຌอตกลงความรวมมือ  ระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน          
ละส านักงานอัยการสูงสุด  ทีไมีภารกิจ฿นการ฿หຌความชวยหลือทางกฎหมายกประชาชนดຌวย  
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วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอ฿หຌพนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ผูຌทนชุมชน  ประชาชนทัไวเป  ละนักรียน            
เดຌมีความรูຌ   ความขຌา฿จ  กีไยวกับพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง฿นครอบครัว  พฺศฺโ55เ 
  โฺ  พืไอสรຌางครือขายรวมกันรณรงค์การยุติความรุนรงตอดใก  สตรีละความรุนรง฿น
ครอบครัว 
  ใฺ  พืไอ฿หຌสังคมละประชาชนมีความตระหนักละหในความส าคัญของปัญหาความรุนรงทีไ
กิดขึๅน฿นชุมชน 
 
ป้าหมาย 
   พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ผูຌทนชุมชน  ประชาชนทัไวเป฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ                
ละดใกนักรียนรงรียนอนุบาลคลองขลุง  จ านวน  แเเ  คน 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  อาคารอนกประสงค์ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
  
วิธีด านินการ 
   แฺ  ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุด 
   โฺ  รางครงการสนอผูຌบริหาร  พืไอขออนุมัติครงการ 
   ใฺ  ออกค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 
   ไฺ  มอบจຌาหนຌาทีไพัสดุจัดซืๅอวัสดุทีไ฿ชຌ฿นครงการ 
   5ฺ  ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌสน฿จขຌารวมรับการอบรม 
   ๆฺ  จัดตรียมสถานทีไฝຄกอบรม/ประสานงานวิทยากร 
   ็ฺ  ด านินการอบรมตามครงการรณรงค์ยุติความรุนรง  ตอดใก  สตรี  ละความรุนรง฿น
ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ 
   ฺ่  ติดตามประมินผลการด านินงาน 
   ฺ้  สรุปผลการด านินการ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  โ5ุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองวิชาการละผนงาน  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับส านักงานอัยการจังหวัด 
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ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ประชาชนเดຌส านัก฿นพระมหากรุณาธิคุณลดความรุนรง  ปัญหาครอบครัวละสังคมลดลง 
   โฺ  พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ผูຌทนชุมชน  ประชาชนทัไวเป  ละนักรียน  เดຌมีความรูຌ  
ความขຌา฿จ  กีไยวกับพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง฿นครอบครัว  พฺศฺโ55เ 
   ใฺ  สรຌางครือขายรวมกันรณรงค์การยุติความรุนรงตอดใก  สตรี  ละความรุนรง฿น
ครอบครัว 
   ไฺ  กิดครอบครัวตຌนบบเม฿ชຌความรุนรงป็นบบอยางทีไดี฿หຌกับชุมชนละสังคม 
   5ฺ  สังคมละประชาชนมีความตระหนักละหในความส าคัญของปัญหาความรุนรงทีไกิดขึๅน         
฿นชุมชน 
 
ครงการที่  โ 
ชื่อครงการ : ครงการอบรมกฎหมายท่ีประชาชนควรรูຌ 
 
หลักการละหตุผล 
   พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺโ5ไเ  นับป็นกฎหมายทีไมีความส าคัญทีไ
กอ฿หຌกิดความปลีไยนปลง฿นรืไองการคุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน฿นรืไอง สิทธิทีไจะรูຌ หมายถึง  สิทธิทีไ
ประชาชนจะสามารถรับรูຌละขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทีไอยู ฿นความครอบครองของรัฐ  หนวยงานภาครัฐจึงตຌอง
ปรับตัว  ฿นการบริการพืไอ฿หຌประชาชนเดຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของราชการ พืไอสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌองภาย฿ตຌ
หลักการของกฎหมายทีไวา ปຂดผยป็นหลัก  ปกปຂดป็นขຌอยกวຌนจากปัญหาละอุปสรรคการปฏิบัติงาน
หนวยงานของรัฐตามครงการศึกษาวิคราะห์ละจัดท ารายงานประมวลผลขຌอมูลการติดตามผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺโ5ไเ  ของหนวยงานรัฐ  ทัๅงสวนกลาง  สวนภูมิภาค                
ละสวนทຌองถิไน  ดยส านักงานคณะกรรมการขຌอมูลขาวสารของราชการ  ซึไง฿นปีทีไผาน ๆ  มา  พบวาปัญหา
อุปสรรค฿นภาพรวมทีไมากป็นล าดับรก  คือ  ปัญหาความรูຌ   ความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺโ5ไเ  ของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติ฿นการตอบสนองละบริการ
ประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนัๅน  ทศบาลต าบลทามะขือ  จึงเดຌจัดครงการอบรมกฎหมายทีไประชาชน
ควรรูຌ  พืไอพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺโ5ไเ  ประจ าปี
งบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ขึๅน฿นระบอบประชาธิปเตย  การ฿หຌประชาชนมีอกาสกวຌางขวาง฿นการเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการด านินการตาง ๆ  ของรัฐป็นสิไงจ าป็น  พืไอทีไประชาชนจะสามารถสดงความคิดหใน
ละ฿ชຌสิทธิทางการมืองเดຌดยถูกตຌองกับความจริง  ป็นการสมควรก าหนด฿หຌประชาชน  มีสิทธิเดຌรูຌขຌอมูลขาวสาร
ของราชการ  ดยมีขຌอยกวຌนอันเมตຌองปຂดผยทีไจຌงชัดละจ ากัดฉพาะขຌอมูลขาวสาร   ทีไหากปຂดผยลຌว           
จะกิดความสียหายตอประทศชาติ  หรือตอประยชน์ทีไส าคัญของอกชน  พืไอพัฒนาระบบประชาธิปเตย฿หຌ
มัไนคงละจะยังผล฿หຌประชาชนมีอกาสรูຌถึงสิทธิหนຌาทีไของตนอยางตใมทีไซึไงพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ  พฺศฺ๎๑๐์  กิดจากนวความคิดทีไจะ฿หຌมีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวเทย฿นการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารของราชการ  ดยมีวัตถุประสงค์ทีไส าคัญคือพืไอรองรับ  สิทธิเดຌรูຌ  ิright to know)  ของประชาชน  
ทศบาลต าบลทามะขือ  ซึไงถือวาป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีการด านินงานกีไยวขຌองกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
มากทีไสุด  ดยการปຂดผยขຌอมูลขาวสารของทศบาล฿นดຌานตาง ๆ  นัๅน  พนักงานตຌองมีความรูຌความขຌา฿จวา
ขาวสารประภท฿ดสามารถปຂดผยเดຌ ประภท฿ดเมสามารถปຂดผยเดຌ   ตามหลักทีไวา ปຂดผยป็นหลัก               
ปกปຂดป็นขຌอยกวຌน จากหตุผลขຌางตຌน ทศบาลต าบลทามะขือ  จึงลใงหในวาสมควรมีการจัดครงการอบรม฿หຌ
ความรูຌกพนักงานละประชาชนทีไสน฿จกีไยวกับพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺ๎๑๐์  
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   ตามทีไพระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ แใี พฺศฺโ55โ  มาตรา  
5เ  อนุมาตรา  ๆ   บัญญัติ฿หຌทศบาลต าบลมีหนຌาทีไตຌอง฿หຌราษฎร฿นขตทศบาลเดຌรับการศึกษาอบรม  
ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  จึงเดຌจัดท าครงการอบรมกฎหมายทีไประชาชนควรรูຌ   ประจ าปีงบประมาณ             
พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ   ดยท าความตกลงรวมกับ  ส านักงานอัยการจังหวัดก าพงพชร 
 
วัตถุประสงค์ 
   แฺ  พืไอ฿หຌพนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ประชาชน  มีความรูຌความขຌา฿จ฿นพระราชบัญญัติ
ขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺ๎๑๐์ 
   โฺ  พืไอ฿หຌพนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ประชาชน  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูล
ขาวสารของราชการ  พฺศฺ๎๑๐์  เดຌตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ         
พฺศฺ๎๑๐์  ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 
   ใฺ  พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไละผูຌขຌาอบรมมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺโ5ไเ 
   ไฺ  พืไอสงสริมละกระตุຌน฿หຌความส าคัญ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐก
ประชาชน  ดยฉพาะหลักความปรง฿ส฿นการท างาน  ซึไงป็นหลักการพืๅนฐาน฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาล 
 
ป้าหมาย 
   ผูຌขຌารับการอบรม  ประกอบดຌวย 
  แฺ  ผูຌทนชุมชน  ละประชาชนทัไวเป฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ จ านวน  5เ  คน 
  โฺ  พนักงานทศบาล  ละพนักงานจຌาง       จ านวน  5เ  คน      
          รวมป็นจ านวน  แเเ  คน 
  
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  อาคารอนกประสงค์ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  รางครงการสนอผูຌบริหาร  พืไอขออนุมัติครงการ 
  โฺ  ประชุมจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองพืไอบงหนຌาทีไ 
  ใฺ  ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌสน฿จขຌารวมรับการอบรม 
  ไฺ  จัดซืๅอวัสดุทีไ฿ชຌ฿นการอบรม 
  5ฺ  จัดตรียมสถานทีไฝຄกอบรม/ประสานงานวิทยากร 
   ๆฺ  ด านินการอบรมตามครงการอบรมกฎหมายทีไประชาชนควรรูຌ  ประจ าปีงบประมาณ    
พฺศฺโ5ๆเ-โ5ๆไ 
  ็ฺ  ติดตามประมินผลการด านินงาน 
  ฺ่  สรุปผลการด านินการ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
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งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  โ5ุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองวิชาการละผนงาน  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับส านักงานอัยการจังหวัด 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ประชาชน  มีความรูຌความขຌา฿จ฿นพระราชบัญญัติขຌอมูล
ขาวสารของราชการ  พฺศฺ๎๑๐์ 
   โฺ  พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ประชาชน  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ  พฺศฺ๎๑๐์  เดຌตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ  พฺศฺ๎๑๐์  
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 
   ใฺ  ผูຌขຌาอบรมน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ             
พฺศฺโ5ไเ  ละสรຌางความพึงพอ฿จกผูຌรับบริการเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ 
   ไฺ  สงสริมละกระตุຌน฿หຌความส าคัญ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐก
ประชาชน  ดยฉพาะหลักความปรง฿ส฿นการท างาน  ซึไงป็นหลักการพืๅนฐาน฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาล  
   5ฺ  หนวยงานของรัฐ฿หຌความส าคัญละปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ                   
พฺศฺโ5ไเ  อยางจริงจังละตอนืไอง 
 
ครงการที่  ใ 
ชื่อครงการ : ครงการอบรม฿หຌความรูຌละพัฒนาส่งสริมอาชีพ 
 
หลักการละหตุผล 
   ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  พุทธศักราช  ๎๑๑์  หมวด  ํ๐  มาตรา  ๎๔๕   
วรรคสอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนยอมมีสิทธิทีไจะจัดการศึกษาอบรมละฝຄกอาชีพ  ตามความหมาะสม            
ละความตຌองการภาย฿นทຌองถิไนนัๅนฺฺฺ  ละตามพระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺ๎๐๕๒  กຌเขพิไมติมถึง              
ิฉบับทีไ  ํ๏ี  พฺศฺ๎๑๑๎  สวนทีไ  ๏  บททีไ  ํ  มาตรา  ๑์  ภาย฿ตຌบังคับหงกฎหมายทศบาลต าบล            
มีหนຌาทีไตຌองท า฿นขตทศบาลดังตอเปนีๅฺฺฺ ิ๓ี สงสริมการพัฒนาสตรี  ดใก  ยาวชน  ผูຌสูงอายุ  ละผูຌพิการฺฺฺ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน               
พฺศฺ๎๑๐๎  มาตรา  ํ๒  ฿หຌทศบาลมีอ านาหนຌาทีไ฿นการจัดระบบการบริการสาธารณะพืไอประยชน์               
ของประชาชน฿นทຌองถิไนตนอง  ดังนีๅฺฺฺ ิ๒ี  การสงสริม  การฝຄก  ละประกอบอาชีพฺฺฺ 
   ทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌด านินครงการฝຄกอบรม฿หຌความรูຌละพัฒนาสงสริมอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺ๎๑ๆแ-โ5ๆไ  ฿หຌกผูຌวางงาน  ผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  กลุมสตรี  ละประชาชน              
฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ  ตามความตຌองการของประชาชน  ซึไงการจัดกิจกรรมครัๅงนีๅ  ป็นการจัดทีไพัฒนา฿หຌ
ประชาชนเดຌรับความรูຌละทักษะ฿หม  พืไอน าเปประกอบอาชีพสริม  ละอาชีพหลัก  ท า฿หຌสามารถพิไมรายเดຌ  
ละด ารงชีวิตตามนวพระราชด าริบนพืๅนฐานปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตอเป 
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วัตถุประสงค์ 
   แฺ  พืไอพัฒนาการงานละอาชีพระดับพืๅนฐาน฿หຌผูຌขຌารับการอบรมทีไสน฿จ฿นขตทศบาล ฯ 
  ๎ฺ  พืไอพัฒนาทักษะกีไยวกับอาชีพสริม฿หຌผูຌขຌารับการอบรม฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ 
  ๏ฺ  พืไอป็นการพิไมรายเดຌของประชาชน฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ  
   ไฺ  พืไอท า฿หຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนละชุมชนมีความขຌมขใงอยางยัไงยืน 
 
ป้าหมาย 
   กลุมสตรี  ผูຌวางงาน  ผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  ละประชาชนทัไวเป฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ  
จ านวน  ใ์  คน 
  
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  ฿ตຌอาคารหຌองประชุมส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ   อ าภอคลองขลุง  จังหวัด
ก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   ํฺ  สนอครงการพืไอขออนุมัติด านินการ 
  ๎ฺ  ตงตัๅงคณะท างาน ฯ ด านินครงการ ฯ 
  ๏ฺ  จัดหาวิทยากร฿นการฝຄกอบรมอาชีพ 
  ๐ฺ  ด านินการจัดการฝຄกการอบรมตามครงการ 
  ๑ฺ  รายงานผลการด านินครงการฯ฿หຌผูຌบริหารทราบ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  5เุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   ส านักปลัดทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   ํฺ  เดຌรับการพัฒนา฿นการงานละอาชีพระดับพืๅนฐานของประชาชน฿นขตทศบาล ฯ 
  ๎ฺ  ประชาชน฿นขตทศบาลต าบลทามะขือเดຌพัฒนาทักษะกีไยวกับการท าอาชีพสริม  
  ๏ฺ  ประชาชน฿นขตทศบาลต าบลทามะขือมีรายเดຌสริมพิไมขึๅน 
   ไฺ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนละชุมชนมีความขຌมขใงอยางยัไงยืน 
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ครงการที่  ไ 
ชื่อครงการ : ครงการส่งสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติธรรม  ภาวนากรรมฐาน  ส าหรับประชาชน 
 
หลักการละหตุผล 
   แฺ  พระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  มาตรา  5เ ิ็ี สงสริมการพัฒนาสตรี   ดใก  
ยาวชน  ผูຌสูงอายุ  ละผูຌพิการ ิ่ี บ ารุงศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของ
ทຌองถิไน , พระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน               
พฺศฺโ5ไโ  มาตรา  แๆ ิแแี การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันทีไ
ของทຌองถิไน, ระบียบกระทรวงมหาดเทย  วาดຌวยการบิกจายคา฿ชຌจาย฿นการจัดงาน  การจัดการขงขันกีฬา                   
ละการสงนักกีฬาขຌารวมการขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พฺศฺโ55้ 
  โฺ  ส านักพระราชวังเดຌมีประกาศลงวันทีไ  แใ  ตุลาคม  พุทธศักราช  โ55้  รืไอง  พระบาทสมดใจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  มหิตลาธิบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  
สวรรคต  ละหนังสือกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่เฺ่โ/วโแ้ๆ  ลงวันทีไ             
โ5  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  นวทางการจัดครงการหรือกิจกรรม  พืไอสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรม             
ป็นพระบรมราชานุสรณ์  หรือถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยดช  
  ใฺ  มาตรฐานการสงสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมละจารีตประพณีของ  อปทฺ                         
ทีไกรมสงสริม ฯ ก าหนด, ผนพัฒนาสามปี ิพฺศฺโ5ๆเ-โ5ๆโี ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  การสงสริมการศึกษา             
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  โฺโ  นวทางการพัฒนา  สืบสาน  อนุรักษ์  สนับสนุนกิจกรรม         
ดຌานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  วัฒนธรรม  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  ของทศบาลต าบลทามะขือ ,           
หนังสือกระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท  เใแใฺไ/วแใไ็  ลงวันทีไ  แ้  พฤษภาคม  โ5ไแ  รืไอง  คา฿ชຌจาย฿น
การจัดงานตาง ๆ  ของ  อปทฺ, หนังสือกระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท  เ่เฺ่ไ/วใ็โโ  ลงวันทีไ  แเ  สิงหาคม  
โ555  รืไอง  ซักซຌอมความขຌา฿จกีไยวกับคา฿ชຌจาย฿นการจัดงานตาง ๆ  ของ  อปทฺ, หนังสือกระทรวงมหาดเทย              
ทีไ  มท  เ่เฺ่โ/วแ้ๆแ  ลงวันทีไ  ่  พฤษภาคม  โ55ๆ  ขอ฿หຌก าหนดมาตรการพืไอ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ             
กรณีการบิกคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม  ละคา฿ชຌจาย฿นการจัดงาน 
   ไฺ  นืไองจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน  ทัๅงดຌานศรษฐกิจ  สังคม  การมือง  บุคคลตัๅงตดใก 
นักศึกษา  รวมเปถึงประชาชนทัไวเปทัๅง฿นระดับครอบครัว  ระดับประทศ  ลຌวนตกิดปัญหา฿นการด านินชีวิต
มากมาย  ดยฉพาะอยางยิไงผูຌสูงอายุ  ทีไสภาพรางกายมีความสืไอม  ถดถอยเปตามวัยลຌวนัๅน  หากประสบกับ
ปัญหาตาง ๆ  ลຌวเมสามารถกຌเขปัญหา  หรือเมสามารถปรับตัว฿หຌขຌากับสภาพของปัญหาเดຌกใจะท า฿หຌสภาพ
จิต฿จมีความสืไอมลง  มีความครียดมากขึๅน  ละอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอสุขภาพกายตามมา  การน า
หลักธรรมของศาสนามาปรับ฿ชຌ฿นวิถีชีวิตดຌวยการสริมสรຌางพืๅนฐานจิต฿จ  ฿หຌมีส านึก฿นคุณธรรม  จริยธรรม          
ทีไหมาะสม฿นการด านินชีวิตดຌวยความอดทน  ความพียร  มีสติปัญญาละมีความรอบคอบ  พืไอ฿หຌกิดสมดุล
ละพรຌอมรับกับความปลีไยนปลงทีไป็นเปอยางรวดรใว  อีกทัๅงสามารถด านินชีวิตประจ าวันเดຌอยางหมาะสม
ละมีหตุผล  ซึไงจากหตุการณ์ปัญหาตาง ๆ  ทัๅงดຌานศรษฐกิจ  สังคม  ละการมือง  ท า฿หຌคน฿นสังคมตຌองการ
เดຌรับการพัฒนาทางดຌานจิต฿จ  พืไอ฿หຌสามารถอยู฿นสังคมอยางสงบสุข  ซึไงเดຌพิจารณาหในวากิจกรรมทีไมีวิธีการ
ละขัๅนตอนทีไจะ฿หຌพุทธศาสนิกชนเดຌน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌคือการปฏิบัติธรรม฿นวิถีชีวิต  นຌอมน าหลักธรรม
ค าสอนสูการปฏิบัติ  พืไอกอ฿หຌกิดความสงบรมยในทางจิต฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติเดຌ฿นวิถีชีวิต          
ของพุทธศาสนิกชนเดຌป็นอยางดี 
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  5ฺ ทศบาลต าบลทามะขือ  ละวัดสันติวนาราม  เดຌมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติธรรม฿นวิถีชีวิต  นຌอมน าหลักธรรมค าสอนสูการปฏิบัติ  การมีสวนรวม฿นกิจกรรม  จึงจัดครงการฝຄกอบรม
สงสริมสรຌางคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติธรรม  ภาวนากรรมฐาน  ส าหรับประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ            
พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ ิถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชี ตามสຌนทาง
บุญพระครูสันติวชิรธรรม ิทองดี  ผุสิตธมฺมี ปีทีไ  ๐์  ตรงกับขึๅน  ํ  คไ า  ถึง  ๒  คไ า  ดือน  ๏  ของทุกปี                      
ณ  วัดสันติวนาราม  ต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร  พืไอป็นการสดงออกถึงความ
ส านึก฿น  พระมหากรุณาธิคุณ  ทีไทรงมีตอพสกนิกรชาวเทย  ตลอดระยะวลาทีไทรงครองราชย์กวา  ๓์  ปี  ขึๅน 
 
วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
   โฺ  พืไอ฿หຌประชาชนเทยเดຌสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตวที  ละส านึก฿น               
พระมหากรุณาธิคุณ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
   ใฺ  พืไอฝຄกปฏิบัติธรรมฝຄกจิตภาวนา  จริญกรรมฐาน  ตามหลักพระพุทธศาสนา 
   ไฺ  พืไอน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  เปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 
 
ป้าหมาย 
   แฺ  ชิงปริมาณ  จ านวนประชาชน฿นขตต าบลทามะขือละ฿กลຌคียง  จ านวน  แ5์  คน 
   โฺ  ชิงคุณภาพ  
    โฺแ  ประชาชนยึดมัไน฿นสถาบันชาติ  ศาสนา  ละพระมหากษัตริย์  
    โฺโ  ประชาชนฝຄกปฏิบัติ ธ รรม  ฝຄ กจิ ตภาวนา   จริญกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
    โฺใ  ประชาชนสามารถน าหลักธรรม  เปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  วัดสันติวนาราม  ต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  จัดท าครงการครงการฝຄกอบรมสงสริมสรຌางคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติธรรม  ภาวนา
กรรมฐาน  ส าหรับประชาชน  สนอผูຌบริหารพืไอขออนุมัติ 
  โฺ  ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานละมอบหมายงาน ฯ  
  ใฺ  ประชุมคณะกรรมการด านินงานละมอบหมายงานฯ  
   ไฺ  ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ละจัดท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ  
  5ฺ  รายละอียดกิจกรรม  คายปฏิบัติธรรม  ภาวนากรรมฐาน ิหลักสูตร  ๆ  วัน  5  คืนี  
   ๆฺ  สรุปติดตามละประมินผล 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
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งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  แเเุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองการศึกษา  ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
   โฺ  ประชาชนเทยเดຌสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตวที  ละส านึก฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
   ใฺ  ประชาชนฝຄกปฏิบัติธรรมฝຄกจิตภาวนา  จริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา 
   ไฺ  ประชาชนน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  เปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 
 
ครงการที่  5 
ชื่อครงการ : ครงการช าระภาษีคลื่อนที่ 
 
หลักการละหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติรายเดຌของทศบาล  พฺศฺโไ้็  ก าหนด฿หຌทศบาลจัดกใบรายเดຌป็น           
ของทศบาล  อาทิชน  ภาษีรงรือนละทีไดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบ ารุงทຌองทีไ  บรรดาคา฿บอนุญาต  คาธรรมนียม  
ละคาปรับนืไอง฿นกิจการซึไงทศบาลเดຌรับมอบอ านาจ฿หຌจัดกใบเดຌตามกฎหมาย  นัๅน 
   ฿นการนีๅ  พืไอป็นการพัฒนารายเดຌของทศบาลต าบลทามะขือ฿หຌมีประสิทธิภาพ  ละสามารถ
น ารายเดຌทีไจัดกใบมาพัฒนาทຌองถิไนซึไงประชาชนจะเดຌรับประยชน์ดยตรง  งานพัฒนารายเดຌ  กองคลัง                 
จึงเดຌจัดท าครงการช าระภาษีคลืไอนทีไ   ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5๒แ-โ5ๆไ  ขึๅนพืไออ านวยความสะดวก
ละ฿หຌบริการกประชาชนผูຌมาสียภาษี  สามารถประหยัดคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง  ซึไงป็นงานบริการประชาชน   
ชิงรุก  สามารถลดขัๅนตอนการปฏิบัติราชการละจัดกใบภาษีเดຌอยางทัไวถึง 
 
วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอป็นการอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌมีหนຌาทีไช าระภาษี 
  โฺ  พืไอ฿หຌสามารถจัดกใบภาษีเดຌอยางครบถຌวน  ดยเมมีผูຌคຌางช าระภาษี 
  ใฺ  พืไอป็นการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌของทศบาล 
 
ป้าหมาย 
   ประชาชนผูຌสียภาษีภาย฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   แฺ  งานพัฒนารายเดຌ  กองคลังทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
  โฺ  พืๅนทีไ฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
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วิธีด านินการ 
   แฺ  สนอครงการ ฯ  พืไอขออนุมัติจัดท าครงการช าระภาษีคลืไอนทีไประจ าปี งบประมาณ          
พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ 
  โฺ  ตงตัๅงคณะท างานตามครงการ ฯ 
  ใฺ  จัดตัๅงงบประมาณ  พืไอป็นคา฿ชຌจายตามครงการช าระภาษีคลืไอนทีไ  ประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ     

ไฺ  ประชาสัมพันธ์ครงการช าระภาษีคลืไอนทีไ  ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ            
฿หຌผูຌมีหนຌาทีไสียภาษี฿นขตทศบาลต าบลทามะขือทราบ 
  5ฺ  ติดตาม  ประมินผล  ครงการช าระภาษีคลืไอนทีไ  ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-
โ5ๆไ  ดย฿ชຌบบประมิน 
  ๆฺ  รายงานผลการด านินงานตามครงการช าระภาษีคลืไอนทีไ   ประจ าปีงบประมาณ                   
พฺศฺ2561-2564  ฿หຌผูຌบริหารทราบ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   งบประมาณ  จ านวน   แเุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองคลัง  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  สามารถอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌมีหนຌาทีไช าระภาษี 
  โฺ  สามารถจัดกใบภาษีเดຌอยางครบถຌวน   ดยเมมีผูຌคຌางช าระภาษี 
  ใฺ  สามารถพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌทศบาล 
 

  แ.ใ  การสรຌางจิตส านึก  ละความตระหนักก่  ดใกละยาวชน 
 
ครงการที่  แ   
ชื่อครงการ : ครงการฝຄกอบรม ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ส าหรับดใก  ละยาวชน 
 
หลักการละหตุผล 
   แฺ  พระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  มาตรา  5เ ิ็ี สงสริมการพัฒนาสตรี  ดใก  
ยาวชน  ผูຌสูงอายุ  ละผูຌพิการ ิ่ี บ ารุงศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันดีของ
ทຌองถิไน, พระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน                 
พฺศฺโ5ไโ  มาตรา แๆ ิแแี การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประพณี  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละวัฒนธรรมอันทีไของ
ทຌองถิไน 
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  โฺ  ส านักพระราชวังเดຌมีประกาศลงวันทีไ   แใ  ตุลาคม  พุทธศักราช  โ55้  รืไอง  
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  มหิตลาธิบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  
บรมนาถบพิตรสวรรคต  ละหนังสือกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่เฺ่โ/วโแ้ๆ             
ลงวันทีไ  โ5  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  นวทางการจัดครงการหรือกิจกรรม  พืไอสดงความอาลัยหรือจัด
กิจกรรมป็นพระบรมราชานุสรณ์  หรือถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
   ใฺ  ครงการฝຄกอบรม คายคุณธรรม – จริยธรรม ส าหรับดใก  ละยาวชน  ิถวายป็นพระ
ราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชี มีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดก าพงพชร  พฺศฺโ55็–โ5ๆเ  ฉบับทบทวน฿หม ิรอบปี  พฺศฺโ5ๆเี ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  ไ :               
การพัฒนาชุมชน  สังคม  ฿หຌป็นมืองนาอยู  ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ิ๐ี สังคม/ชุมชน  ป็นมืองนาอยูตาม
นวศรษฐกิจพอพียง  ละมีคุณภาพสิไงวดลຌอมอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน 
  ไฺ  มาตรฐานการสงสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมละจารีตประพณีของ   อปทฺ               
ทีไกรมสงสริมฯก าหนด, ผนพัฒนาสามปี ิพฺศฺโ5ๆเ-โ5ๆโี ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  การสงสริมการศึกษา  ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  โฺโ  นวทางการพัฒนา  สืบสาน  อนุรักษ์  สนับสนุนกิจกรรม         
ดຌานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน  ของทศบาลต าบลทามะขือ ,             
หนังสือกระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท เใแใฺไ/วแใไ็  ลงวันทีไ  แ้  พฤษภาคม  โ5ไแ  รืไอง  คา฿ชຌจาย฿น
การจัดงานตาง ๆ  ของ  อปทฺ, หนังสือกระทรวงมหาดเทย  ทีไ  มท  เ่เฺ่ไ/วใ็โโ  ลงวันทีไ  แเ  สิงหาคม  
โ555  รืไอง  ซักซຌอมความขຌา฿จกีไยวกับคา฿ชຌจาย฿นการจัดงานตาง ๆ  ของ  อปทฺ, หนังสือกระทรวงมหาดเทย             
ทีไ  มท  เ่เฺ่โ/วแ้ๆแ  ลงวันทีไ  ่  พฤษภาคม  โ55ๆ  ขอ฿หຌก าหนดมาตรการพืไอ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ          
กรณีการบิกคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมละคา฿ชຌจาย฿นการจัดงาน 
   5ฺ  ยาวชนป็นก าลังส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ฿หຌจริญกຌาวหนຌา  ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ            
สังคม  ละความมัไนคงของชาติ฿นอนาคต  ยาวชนทีไมีคุณภาพ  นอกจากจะตຌองป็นผูຌทีไมีสุขภาพกาย           
ละสุขภาพจิตทีไดี  มีสติปัญญาดีลຌว  ยังตຌองมีคุณธรรมจริยธรรมป็นครืไองยึดหนีไยวจิต฿จ฿นการด านิน
ชีวิตประจ าวันดຌวย  พระพุทธศาสนาถือป็นหลงค าสอน  ละระบบจริยธรรมของสังคมเทย  ดใกละยาวชน
เทยทุกคนควรเดຌรับการปลูกฝังหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  พืไอตรียมตัว฿หຌพรຌอมส าหรับการด านินชีวิต
ละการท างาน฿นหนຌาทีไ  พืไอตนอง  ครอบครัว  ละสังคมดยรวม  เดຌอยางกลมกลืนภาย฿ตຌสภาพวดลຌอม          
฿นสังคม  ละวัฒนธรรมบบพุทธ  ซึไงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามนวพระพุทธศาสนากดใกละยาวชน 
ป็นหนຌาทีไของทุกสถาบันหลัก฿นสังคม  ริไมตัๅงตบຌาน  วัด  รงรียน  ตลอดจนถึงชุมชนทีไอยูอาศัย  ทีไจะตຌอง
รวมมือกัน฿นการอบรมสัไงสอนดใกละยาวชนทัๅงทางตรงละทางอຌอม฿หຌมีความรูຌละความชืไอทีไถูกตຌอง           
มีทัศนคติทีไดีตอพระพุทธศาสนา  ตลอดจนมีประสบการณ์฿นการประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนขัๅนพืๅนฐาน              
ของพระพุทธศาสนาอยางตอนืไอง  ดยฉพาะ฿นวัยดใกถึงวัยรุนตอนปลาย  ป็นชวงทีไบุคคลตຌองการรียนรูຌ            
ละสวงหาประสบการณ์ทีไหลากหลาย  ตยังตຌองพึไงพาอาศัยผูຌ฿หญอยูมาก  ชวงวัยดังกลาวจึงหมาะจะ฿หຌ      
การปลูกฝังลักษณะทางพระพุทธศาสนา  ชน  ความชืไอละการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 
   ๆฺ  นวนຌมของการพัฒนาหันมานຌนการพัฒนาจิต฿จละพัฒนาตัวคนมากขึๅน  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ   พฺศฺโ5ไโ  กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ   โี                
พฺศฺโ5ไ5  มาตรา  ๆ  เดຌก าหนดเวຌวา  การจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์             
ทัๅงรางกาย  จิต฿จ  สติปัญญา  ความรูຌ  ละคุณธรรม  มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต  สามารถอยู
รวมกับผูຌ อืไนเดຌอยางมีความสุข  ประกอบกับพระสงฆ์ปัจจุบันนีๅเดຌรับการศึกษาสูงขึๅน  เดຌรืๅอฟ้นบทบาท                 
฿นการพัฒนา  ละบทบาทของผูຌน าการพัฒนาขึๅน฿หม  ดยปรับตัว  ปรับวิธี  การจากชิงรับป็นชิงรุกมากขึๅน 
ละปรับบทบาทนัๅน฿หຌขຌากับสภาพปัจจุบัน  ชน  การจัดครงการคายคุณธรรม  ซึไงป็นครงการทีไบูรณาการ
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ระหวาง  บຌาน  วัด  ละรงรียน ิสถานศึกษาี ฿นลักษณะการอยูคายพักรม  โ  คืน  ใ  ตามทีไหลักสูตร
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช  โ5ไโ  เดຌก าหนด฿หຌการขຌาคายฝຄกอบรมคุณธรรม  ป็นสวนหนึไงของสาระ
วิชาพระพุทธศาสนาทีไตຌอง฿ชຌกับนักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทัไวประทศ 
   ็ฺ  ทศบาลต าบลทามะขือ  ละรงรียนอนุบาลคลองขลุง  ตะหนักละหในความส าคัญ           
ของการพัฒนายาวชน฿นลักษณะการอยูคาย  จึงจัดครงการฝຄกอบรม คายคุณธรรม – จริยธรรม ส าหรับดใก  
ละยาวชน ิถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชี พืไอถวายป็นพระราช
กุศล  ดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยดช  ป็นการสดงออกถึงความส านึก฿น  พระมหา
กรุณาธิคุณ  ทีไทรงมีตอพสกนิกรชาวเทย  ตลอดระยะวลาทีไทรงครองราชย์กวา  ๓์  ปี  ละป็นการสงสริม           
฿หຌนักรียนเดຌทดลองฝຄกการปฏิบัติละรียนรูຌวิถีชีวิตบบพุทธดຌวยตนอง  หลังจากเดຌรียนรูຌนืๅอหาสาระของ
พระพุทธศาสนา ิKnowledge) ฿นหຌองรียนตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา ิหลักสูตร฿หมี ดยจุดนຌนของคายมี  
5 ส  เดຌก  สนุก  สาระ  สงบ  ส านึก  ละสรຌางสรรค์  ตามกระบวนการฝຄกอบรมดຌวยเตรสิกขา  คือ  มีระบียบ
วินัย  มีสมาธิ  ละมีปัญญา  ทศบาลต าบลทามะขือ  ละรงรียนอนุบาลคลองขลุง  จึงเดຌด านินงานครงการ
ฝຄกอบรม คายคุณธรรม – จริยธรรม ส าหรับดใก  ละยาวชน ิถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชี ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ขึๅน 
 
วัตถุประสงค ์
   แฺ  พืไอถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
   โฺ  พืไอ฿หຌดใกยาวชนเทยเดຌสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตวที  ละส านึก฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
   ใฺ  พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌมีอกาสขຌารับการศึกษา  อบรม  ละปฏิบัติธรรม  สามารถน า
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  ทางพระพุทธศาสนามาปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌอยางหมาะสม  อันจะกอ฿หຌกิด
ความสุข  ความสงบ  ความสามัคคีกตนอง  สังคม  ละประทศชาติ 
   ไฺ  พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌรวมกันท านุบ ารุงละผยผพระพุทธศาสนา 
 
ป้าหมาย 
   แฺ  ชิงปริมาณ  นักรียนรงรียนอนุบาลคลองขลุง  ระดับชัๅน  ประถมศึกษาปีทีไ   ๆ                      
ถึงมัธยมศึกษา  ใ  จ านวน  แโเ  คน  รวมทัๅงสิๅน  แโเ  คน 
   โฺ  ชิงชิงคุณภาพ   
    โฺแ  รຌอยละ  แเเ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจ  พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยดช 
    โฺโ  รຌอยละ  แเเ  ดใกยาวชนเทยเดຌสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตวที           
ละส านึก฿นพระมหากรุณาธิคุณ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
    โฺใ  รຌอยละ  ่เ  ดใกละยาวชน  สามารถน าหลักคุณธรรม  จริยธรรม                     
ทางพระพุทธศาสนามาปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน เดຌอยางหมาะสม  อันจะกอ฿หຌกิดความสุข  ความสงบ                   
ความสามัคคีกตนอง  สังคม  ละประทศชาติ  
    โฺไ  รຌอยละ  ่เ  ดใก  ละยาวชน  ท านุบ ารุงละผยผพระพุทธศาสนา 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   วัดปຆาเทรงาม  อ าภอเทรงาม  จังหวัดก าพงพชร 
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วิธีด านินการ 
   แฺ  จัดท าครงการสนอผูຌบริหารพืไอขออนุมัติ 
  โฺ  จัดตัๅงคณะท างานตามครงการฝຄกอบรม คายคุณธรรม – จริยธรรม ส าหรับดใก             
ละยาวชน ิถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชี  
   ใฺ  ประสานงานชุมชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  ไฺ  จัดท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ  ทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับรงรียนอนุบาล            
คลองขลุง   
  5ฺ  ประชุมคณะท างานบงหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
  ๆฺ  กิจกรรม  คายจริยธรรม  หลักสูตร  ใ  วัน  โ  คืน  
  ็ฺ  ติดตามละประมินผล 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  แเเุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองการศึกษา  ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
   โฺ  ดใกยาวชนเทยเดຌสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตวทีละส านึก฿นพระมหา
กรุณาธิคุณ  ถวายป็นพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
   ใฺ  ดใกละยาวชนเดຌมีอกาสขຌารับการศึกษา  อบรม  ละปฏิบัติธรรม  สามารถน าหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  ทางพระพุทธศาสนามาปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌอยางหมาะสม  อันจะกอ฿หຌกิดความสุข 
ความสงบ  ความสามัคคีกตนอง  สังคม  ละประทศชาติ 
   ไฺ  ดใกละยาวชนเดຌรวมกันท านุบ ารุงละผยผพระพุทธศาสนา 

 
มิติท่ี  โ  การบริหารราชการพื่อป้องกันการทุจริต 
  โ.แ  สดงจตจ านงทางการมือง฿นการต่อตຌานการทุจริตของผูຌบริหาร 
   - 
 

  โ.โ มาตรการสรຌางความปร่ง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ 
 
ครงการที่  แ 
ชื่อครงการ : ครงการสริมสรຌางการป้องกัน  ละปราบปรามการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน 
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หลักการละหตุผล 
   จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทีไป็นปัญหารืๅอรังทีไมีสวนบัไนทอนความจริญของประทศ
เทยมานาน  จึงจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจิตคอร์รัปชันอยางจริงจัง                     
฿นสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัไน฿นสังคมเทยดังกลาว  ทุกภาคสวน฿นสังคมเทยตางหในพຌองตรงกัน
วาการทีไจะท า฿หຌปัญหาคอร์รัปชันลดนຌอยลงละหมดเปเดຌ฿นทีไสุดนัๅน  ตຌองน าหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ชຌกับ    
ทุกภาคสวน  เมวาจะป็นภาคสวนการมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
ขຌมงวดจริงจัง  พรຌอมทัๅงสรຌางทัศนคติ฿หมปลูกจิตส านึกของคนเทยรวมตຌานภัยการทุจริต  ควบคูกับการ
ปลีไยนปลงคานิยมเป฿นทิศทางทีไเมอืๅอหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  ทัๅงนีๅ  กลเกการน าหลักธรรมาภิบาล 
ซึไงประกอบดຌวย  ความชอบธรรม  ความปรง฿ส  ความรับผิดชอบละการตรวจสอบเดຌ  ความมีประสิทธิภาพ 
ละประสิทธิผล  ละการมีสวนรวมของประชาชนเปป็นนวทาง฿นการบริหารจัดการนัๅน  ปรากฏอยู฿น
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยฉบับปัจจุบัน  ซึไงเดຌวางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาล
เปป็นนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองค์กรตาง  ๆ  ของภาครัฐ  จึงนับป็นการสง
สัญญาณชิงบวก฿หຌหในวาประทศเทยมีพัฒนาการปลีไยนปลงเป฿นทางทีไดีขึๅนลຌว  ตอยางเรกใตาม             
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลเปป็นนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน            
หรือองค์กรภาครัฐนัๅน  ปัจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลาย฿นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึไงประกอบดຌวย
หลักความชอบธรรม ิLegitimacy) หลักความปรง฿ส ิTransparency) หลักความรับผิดชอบ  ละการตรวจสอบ
เดຌ ิAccountability) หลักความมีประสิทธิภาพิEfficiency) ละหลักการมีสวนรวม ิParticipation) ดังนัๅน   
การพิจารณาคัดลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลหลานัๅนมา฿ชຌป็นครืไองมือกลเก฿นการสรຌางมาตรฐาน
ดຌานความปรง฿สส าหรับหนวยงานหรือองค์กร฿ด ๆ  จะตຌองค านึงถึงกรอบป้าหมาย  วัตถุประสงค์  นวทาง          
หรือวิธีการด านินงานทีไหนวยงาน  องค์กรสามารถปฏิบัติ  พืไอสรຌางระบบบริหารกิจการบຌานมือง  ละสังคมทีไดี
เดຌตอเป  
  จากนิยามค าวา  ความปรง฿ส  หมายถึง  การมองหในภาพขຌอมูลทีไละอียดชัดจน  การรวมมือ
รวม฿จ ละการตัดสิน฿จ  ละความหมายของค าวา  ความปรง฿สขององค์กร ิCorporate Transparency) 
มุงนຌนเปทีไการขจัดอุปสรรค  ละการอ านวยความสะดวก฿หຌประชาชน฿หຌขຌาสูขຌอมูลขาวสาร  กฎหมาย  ระบียบ  
ขຌอบังคับ  หรือกระบวนการท างานขององค์กรเดຌดยสะดวก  ซึไงจากค าจ ากัดความดังกลาว  สรุปเดຌวาความ
ปรง฿สทีไ฿ชຌ฿นการบริหารองค์กร  หมายถึง  การสรຌางความปຂดผย  ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียทัๅงจากภาย฿น  
ละภายนอกองค์กร  สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารดຌวยวิธีการตาง ๆ  มีการสืไอสาร  การสดงความรับผิดชอบ  
พรຌอมรับการตรวจสอบ  รวมทัๅงมีกระบวนการติดตามละประมินผลอันป็นทีไยอมรับวาทีไยงตรงละชืไอถือเดຌ 
   ดังนัๅน  ทศบาลต าบลทามะขือ  ลใงหในถึงความส าคัญของการน าหลักธรรมาภิบาลเปป็นนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองค์กรภาครัฐ   ป็นสิไงจ าป็นมาก฿นการพัฒนาองค์กร  
จึงเดຌจัดท าครงการสริมสรຌางการป้องกัน  ละปราบปรามการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  พืไอผลักดันสูการป็นทศบาลธรรมาภิบาลทีไมีมาตรฐานความปรง฿ส  กอนขยายสูวงกวຌาง฿น
อนาคตตอเป   
 
วัตถุประสงค์ 
   แฺ  พืไอบูรณาการความรวมมือ฿นการสริมสรຌางความขຌมขใงดຌานคุณธรรม  จริยธรรมภาย฿ตຌ
หลักธรรมาภิบาล฿หຌกับทศบาลต าบลทามะขือ  พืไอป้องกันละลดชองอกาสการทุจริตละประพฤติมิชอบ 
  โฺ  พืไอสงสริม฿หຌบุคลากรยึดถือละปฏิบัติตน฿นอันทีไจะมุงมัไนปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์  
สุจริต  สมอภาค  ละป็นธรรม  พืไอสรຌางความชืไอมัไนละศรัทธาตอประชาชน  
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  ใฺ  พืไอจัดท าคูมือการประมินผลความปรง฿สภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล  ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
สริมสรຌางธรรมาภิบาลของหนวยงาน 
 
ป้าหมาย 
   ผูຌบริหารทຌองถิไน  พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง  ละประชาชน฿นขตทศบาลต าบลทามะขือ 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   อาคารอนกประสงค์ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  ประสานงานกับส านักงาน  ปฺปฺชฺ  จังหวัดก าพงพชร 
   โฺ  รางครงการสนอผูຌบริหาร  พืไอขออนุมัติครงการ 
  ใฺ  ออกค าสัไงตงตัๅงคณะท างาน 
  ไฺ  มอบจຌาหนຌาทีไพัสดุจัดซืๅอวัสดุทีไ฿ชຌ฿นครงการ 
  5ฺ  ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌสน฿จขຌารวมรับการอบรม 
   ๆฺ  จัดตรียมสถานทีไฝຄกอบรม/ประสานงานวิทยากร 
   ็ฺ  ด านินการอบรมตามครงการสริมสรຌางการป้องกัน  ละปราบปรามการทุจริต฿นการ
ปฏิบัติงาน 
   ฺ่  ติดตามประมินผลการด านินงาน 
  ฺ้  สรุปผลการด านินการ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  แเุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองวิชาการละผนงาน  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับส านักงาน  ปฺปฺชฺ  
จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ทศบาลต าบลทามะขือบูรณาการความรวมมือรวมกับส านักงาน  ปฺปฺชฺ  จังหวัด
ก าพงพชร  ฿นการสริมสรຌางความขຌมขใงดຌานคุณธรรม  จริยธรรม  ภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล  พืไอป้องกัน        
ละลดชองอกาสการทุจริต  ละประพฤติมิชอบตามบทบาทภารกิจของทศบาลต าบลทามะขือ 
  โฺ  ทศบาลต าบลทามะขือ  สงสริม฿หຌบุคลากรยึดถือ  ละปฏิบัติตน฿นอันทีไจะมุงมัไนปฏิบัติ
หนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์  สุจริต  สมอภาค  ละป็นธรรม  อันน าสูการพัฒนา  ละยกระดับมาตรฐานหนวยงาน 
องค์กรพืไอสรຌางความชืไอมัไนละศรัทธาจากประชาชน  
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  ใฺ  มีคูมือการติดตามประมินผลความปรง฿สภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล  ส าหรับทศบาลต าบล
ทามะขือ  พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาลของทศบาล  น าสูการป็นทศบาลธรรมาภิบาลปลอด
การทุจริต  ตอเป 
 
ครงการที่  โ 
ชื่อครงการ : ครงการอบรม฿หຌความรูຌการบันทึกบัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์ ิe-LAAS) 
 
หลักการละหตุผล 
   ตามทีไกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  เดຌมีหนังสือดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่เฺ่ไ/วโแ55             
ลงวันทีไ  โโ  ตุลาคม  โ55เ  จัดท าครงการฝຄกอบรมการบันทึกบัญชีละจัดท ารายงานการงินดຌวยระบบบัญชี
คอมพิวตอร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ิElectronic Administrative Accounting Systems e-LAAS) 
ละจຌง฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนขຌารับการฝຄกอบรมจัดท ารายงานการงินดຌวยปรกรมส ารใจรูปดຌานบัญชี
ดยมีบุคลากรผูຌรับผิดชอบประกอบดຌวย  ปลัดทศบาล  ผูຌอ านวยการกองคลัง  จຌาหนຌาทีไการงินละบัญชี 
จຌาหนຌาทีไงบประมาณ  จຌาหนຌาทีไจัดกใบรายเดຌ  จຌาหนຌาทีไพัสดุ  จຌาหนຌาทีไธุรการ  ละจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับ
มอบหมาย  ซึไงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไเดຌรับการฝຄกอบรมเปลຌวจะตຌองด านินการขຌาสูระบบบัญชี
คอมพิวตอร์   
   ฿นปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌด านินการจัดท าการบันทึก
บัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์  ตยังพบขຌอบกพรอง฿นการบันทึกรายจายบางรายการ฿นตละสวนงาน  นืไองจาก
ปัจจุบันฎีกาบิกจายงบประมาณของตละสวนงานทัๅงหมดผูຌทีไท าการบันทึกบัญชี   คือ  จຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติการ
ภาย฿นกองคลังทานัๅน  ตการปฏิบัติงาน฿นระบบบัญชีคอมพิวตอร์  มิเดຌมีงานพียง  กองคลังทานัๅน  ดังนัๅน      
จึงมีความจ าป็นทีไจะด านินการ฿หຌหนวยงานตาง  ๆ  ภาย฿นทศบาลทีไตຌองปฏิบัติงานบนระบบมีความรูຌ                 
ความสามรถ฿นการปฏิบัติงานเดຌถูกตຌอง  ละป็นการทบทวน  ตรวจสอบ  การกรอกขຌอมูล  บนระบบ             
฿นปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ทีไเดຌด านินการลຌว  พืไอตรียมปຂดบัญชีบนระบบ฿หຌถูกป็นเปตามระบียบ 
ละทัๅงรับผิดชอบซึไงผานการอบรมลຌวบางคนเดຌอนยຌายเปปฏิบัติงานทีไ฿หมละผูຌปฏิบัติหนຌาทีไปัจจุบันยังเมเดຌรับ
การฝຄกอบรม 
   อนึไง  ครงการฝຄกอบรมระบบบัญชีคอมพิวตอร์ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-LAAS) 
ป็นครงการทีไมีความส าคัญ  มีป้าหมาย฿หຌทศบาลต าบลทามะขือ  สามารถน าเปปฏิบัติ฿นการบันทึกบัญชีเดຌ  
สามารถชืไอมยงขຌอมูล฿นระบบการบิกจายงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจากระบบ  e-LAAS  ขຌาสูระบบ 
GFMIS  ละสามารถติดตามการ฿ชຌจายงินงบประมาณ ิงินอุดหนุนี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌอยาง
รวดรใว  รวมทัๅงป็นครืไองมือ฿นการบริการงานดຌานการงินการคลังภาครัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ป็นเปตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
   ดຌวยหตุผลดังกลาวขຌางตຌน  ทศบาลต าบลทามะขือ  จึงเดຌจัดท าครงการฝຄกอบรมการบันทึก
บัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์ ิe-LAAS) ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ขึๅน 
 
วัตถุประสงค์ 
   แฺ  พืไอ฿หຌทศบาลต าบลทามะขือ  สามารถด านินการละปฏิบัติงาน฿นระบบบัญชี
คอมพิวตอร์ ิe-LAAS) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาอุปสรรคตาง ๆ 
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  โฺ   พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ฿นการด านินการน าขຌอมูลขຌาสูระบบ ิe-LAAS) กิดความรูຌ
ความขຌา฿จ  กีไยวกับการปฏิบัติงาน฿นระบบ ิe-LAAS) พิไมมากขึๅน  สามารถประมวลผลขຌอมูลการคลังเดຌอยาง
ถูกตຌองละรวดรใว 
  ใฺ   พืไอ฿หຌสามารถติดตามการ฿ชຌจ ายงินงบประมาณของทศบาลเดຌอยางรวดรใ ว                  
ละป็นปัจจุบัน 
  ไฺ  พืไอ฿หຌการรายงานดຌานการงินการคลังของทศบาลป็นระบบ  ละสามารถรายงานขຌอมูล
ตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละตรวจสอบเดຌทันตามก าหนดวลา 
  5ฺ  พืไอ฿หຌทศบาลต าบลทามะขือ  สามารถชืไอมยงขຌอมูล฿นระบบการบิกจายงินขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนจากระบบ ิe-LAAS)  ขຌาสูระบบ  GFMIS  ละสามารถติดตามการ฿ชຌจายงินงบประมาณ 
ิงินอุดหนุนี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌอยางรวดรใว  รวมทัๅงป็นครืไองมือชวย฿นการบริหารงานดຌาน
การงินการคลังภาครัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
ป้าหมาย 
   จ านวน  โเ  คน  ดังนีๅ 
    แฺ  คณะผูຌบริหาร     จ านวน  ไ  คน 
    โฺ  ปลัดทศบาล      จ านวน  แ   คน 
    ใฺ  จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบตละกอง ๆ  ละ  โ  คน  จ านวน  แเ คน    
    ไฺ  หัวหนຌากองทุกกอง     จ านวน  5   คน 
 
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  หຌองประชุมอาคารอนกประสงค์  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  
จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  ขออนุมัติจัดท าครงการฝຄกอบรมการบันทึกบัญชีละจัดท ารายงานการงินดຌวยระบบบัญชี
คอมพิวตอร์ ิe-LAAS) ของทศบาลต าบลทามะขือ  ประจ าปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  ตอ                   
นายกทศบาลต าบลทามะขือ 
  โฺ  ดยนายกทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌมีค าสัไงตงตัๅง  นางชติกา  กຌวบัวดี  ต าหนง 
ผูຌอ านวยการกองคลัง  ฿หຌป็นกนน า฿นการบันทึกบัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์   ละป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการ
ฝຄกอบรม฿นครัๅงนีๅ  
  ใฺ  จຌงครงการฝຄกอบรม ฯ  ฿หຌกลุมป้าหมายทราบพืไอจัดสงจຌาหนຌาทีไขຌารวมฝຄกอบรม ฯ 
  ไฺ  ด านินการตามครงการฝຄกอบรม  การบันทึกบัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์ ิe-LAAS)               
ดยการจัด฿หຌมีการบันทึกบัญชีดຌวยระบบคอมพิวตอร์  ตามรายการจริงของทศบาลต าบลทามะขือ  พรຌอมทัๅง
สรุปละประมินผลการฝຄกอบรมครงการ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
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งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   งบประมาณ  จ านวน   แเุเเเ  บาท 
 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองคลัง  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  ทศบาลต าบลทามะขือ  สามารถด านินการละปฏิบัติงาน฿นระบบบัญชีคอมพิวตอร์              
ิe-LAAS) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาอุปสรรคตาง ๆ 
  โฺ  จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ฿นการด านินการน าขຌอมูลขຌาสูระบบ  e-LAAS  มีความรูຌ                 
ความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติงาน฿นระบบ  e-LAAS  พิไมมากขึๅน  สามารถประมวลผลขຌอมูลการคลังเดຌอยาง
ถูกตຌองละรวดรใว 
  ใฺ  สามารถติดตามการ฿ชຌจายงินของทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌอยางรวดรใวละป็นปัจจุบัน 
  ไฺ  การรายงานดຌานการงินการคลังของทศบาลต าบลทามะขือ  ป็นระบบ  ละสามารถ
รายงานขຌอมูลตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละหนวยตรวจสอบเดຌทันตามก าหนดวลา 
   5ฺ  ทศบาลต าบลทามะขือ  สามารถชืไอมยงขຌอมูล฿นระบบการบิกจายงินของทศบาล         
ต าบลทามะขือจากระบบ  e-LAAS  ขຌาสูระบบ  GFMIS  ละสามารถติดตามการ฿ชຌจายงินงบประมาณ             
ิงินอุดหนุนี ของทศบาลเดຌอยางรวดรใว  รวมทัๅงป็นครืไองมือชวย฿นการบริหารงานดຌานการงินการคลังภาครัฐ 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
ครงการที่  ใ 
ชื่อครงการ : ครงการจัดการประกวด  อปท. ดีด่นดຌานการป้องกันการทุจริต 
 
หลักการละหตุผล 
   ตามทีไ  คณะกรรมการ  ปฺปฺชฺ  เดຌตระหนักถึงความส าคัญขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมี
ความมุงมัไน฿นการบริหารราชการ  พืไอ฿หຌกิดความคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน  จึงหในสมควร
พิจารณา฿หຌรางวัลองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดีดน  ดຌานการป้องกันการทุจริต  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสงสริม             
ละสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ฿หຌบริหารราชการดຌวยความปรง฿สป็นธรรม  รวมทัๅงด านินการ         
พืไอป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริต  รวมทัๅงพืไอยกยองประกาศกียรติคุณ฿หຌป็นทีไประจักษ์กสังคม 
   ส าหรับคุณสมบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไน าสนอผลงาน  คือ  องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทุกรูปบบ ิองค์การบริหารสวนจังหวัด  กรุงทพมหานคร  ทศบาล  มืองพัทยา  องค์การบริหารสวน
ต าบลี ละเมป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสมัครขຌารวมกิจกรรมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌนบบ              
ดຌานการป้องกันการทุจริตของส านักงาน  ปฺปฺชฺ 
   ดังนัๅน  ทศบาลต าบลทามะขือ  ลใงหในถึงความส าคัญดຌานการป้องกันการทุจริต  การปลูกละ
ปลุกจิตส านึกการตอตຌานการทุจริต  การบริหารราชการพืไอป้องกันการทุจริต  การสงสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน  การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ละมุงมัไน฿นการบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดความคุຌมคา  ละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน  จึงเดຌขຌารวม
ครงการจัดการประกวด  อปทฺ ดีดนดຌานการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี  พฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไ  พืไอป็นทศบาล
ดีดน  ดຌานการป้องกันการทุจริต  ตอเป   
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วัตถุประสงค์ 
   แฺ  พืไอ฿หຌกิดความคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน 
   โฺ  พืไอสงสริมละสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ฿หຌบริหารราชการดຌวยความปรง฿ส
ป็นธรรม  รวมทัๅงด านินการพืไอป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริต 
   ใฺ  พืไอยกยองประกาศกียรติคุณ฿หຌป็นทีไประจักษ์กสังคม 
 
ป้าหมาย 
   ผูຌบริหารทຌองถิไน  พนักงานทศบาล  พนักงานจຌาง   
 
พืๅนที่ด านินการ 
   อาคารอนกประสงค์ทศบาลต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   แฺ  จัดท าครงการพืไอขออนุมัติครงการ 
  โฺ  ตงตัๅงคณะท างานตามครงการ 
  ใฺ  ประชุมคณะท างาน  ก าหนดผูຌรับผิดชอบ  
  ไฺ  จัดอบรมบุคลากรทุกระดับพืไอสรຌางรูຌความขຌา฿จ  รืไอง  การป้องกันการทุจริต  
  5ฺ  ด านินกิจกรรมตามครงการ  ด านินการป็น  โ  ขัๅนตอน  คือ 
    แี การประมินอกสาร  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ทีไเดຌด านินการ฿นชวงทีไก าหนด 
     มิติทีไ  แ  การปลูกละปลุกจิตส านึกการตอตຌานการทุจริต   
     มิติทีไ  โ  การบริหารราชการพืไอป้องกันการทุจริต   
     มิติทีไ  ใ  การสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     มิติทีไ  ไ  การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
    หลักกณฑ์การพิจารณาจากอกสาร  พิจารณาจาก฿บสมัครพรຌอมหลักฐานชิงประจักษ์ 
ิEvidence Basedี เมวาจะป็นอกสาร/ภาพถายหรือหลักฐานอืไน฿ดทีไสดง฿หຌหในวาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
เดຌก าหนด฿หຌมีมาตรการ/นวทาง/ครงการ/กิจกรรม  หรือการด านินการอืไน  พืไอป้องกันการทุจริต  บนพืๅนฐาน
ทีไป็นขຌอทใจจริง 
    โี การประมินภาคสนาม  ดยประมินจากการตรวจยีไยม  ละรับฟังบรรยายสรุปผล
การด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ละการสอบถามหนวยงาน  หรือผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไ 
  
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  5เุเเเ  บาท 
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ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองวิชาการละผนงาน  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับส านักงานอัยการจังหวัด 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   แฺ  กิดความคุຌมคา  ละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน 
   โฺ  สงสริมละสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ฿หຌบริหารราชการดຌวยความปรง฿ส            
ป็นธรรม  รวมทัๅงด านินการพืไอป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริต 
   ใฺ  ยกยองประกาศกียรติคุณ฿หຌป็นทีไประจักษ์กสังคม 
 

 โ.ใ  มาตรการการ฿ชຌดุลพินิจ ละ฿ชຌอ านาจหนຌาที่฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการ
บຌานมืองที่ดี 
   - 
 

 โ.ไ  การชิดชูกียรติก่หน่วยงาน/บุคคล฿นการด านินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน฿หຌ
ป็นที่ประจักษ์ 
   - 
 

 โ.5  มาตรการจัดการ฿นกรณีเดຌทราบ หรือรับจຌาง หรือตรวจสอบพบทุจริต 
   - 

มิติท่ี  ใ  การส่งสริมบทบาท  ละการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ใ.แ  จัด฿หຌมีละผยพร่ขຌอมูลข่าวสาร฿นช่องทางที่ป็นการอ านวยความสะดวกก่
ประชาชนเดຌมีส่วนร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหนຌาที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทຌองถิ่นเดຌทุกขัๅนตอน 
   - 
 

 ใ.โ  การรับฟังความคิดหใน  การรับละตอบสนองร่ืองรຌองรียน/รຌองทุกข์ของประชาชน 
   - 
 

 ใ.ใ  การส่งสริม฿หຌประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น 
   - 

 

มิติท่ี  ไ  การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น 
  ไ.แ  มีการจัดวางระบบละรายงานการควบคุมภายตามที่คณะกรรมการตรวจงินผ่นดิน
ก าหนด 
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ครงการที่  แ 
ชื่อครงการ : ครงการส่งสริมละสนับสนุนจัดท าผนชุมชน/การประชาคมทຌองถิ่นพื่อจัดท าผนพัฒนาสี่ปี 

ิพ.ศ.โ56แ-โ56ไี 
 
หลักการละหตุผล 
   ป็นทีไยอมรับกันวาปัญหาความดือดรຌอนตาง ๆ  ตลอดจนการก าหนดทิศทางการพัฒนาทຌองถิไน
฿ด ๆ  กใตามจะสามารถตอบสนองความตຌองการละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอคน฿นทຌองถิไนเดຌกใดຌวยการ                    
ทีไคน฿นทຌองถิไนนัๅน ๆ  ป็นผูຌมีสวนรวมคิด  รวมตัดสิน฿จ  ละตรวจสอบ  ทศบาลต าบลทามะขือ  ป็นหนวยงาน
ภาครัฐ฿นรูปบบของหนวยบริหารราชการสวนทຌองถิไนทีไ฿หຌการสนับสนุนประชาชนมีสวนรวมสนอนะ                 
สดงความคิดหใน  ขຌอปัญหาละความตຌองการ฿นรูปบบประชาคมส าหรับจัดท าป็นครงการหรือกิจกรรมบรรจุ
฿นผนพัฒนาสีไปีพืไอ฿หຌขຌอมูลมีความชืไอมยงละสอดคลຌองพรຌอมทีไน าเปจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี  
ภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไของทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติทศบาล  พฺศฺโไ้ๆ  กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ  แใี  
พฺศฺ๎๑๑๎  หมวด  ๎  สวนทีไ  ๏  หนຌาทีไของทศบาล  มาตรา  5เ  ก าหนดวา  การปฏิบัติงานตามอ านาจหนຌาทีไ
ของทศบาลตຌองป็นเปพืไอประยชน์สุขของประชาชน  ดยวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  ละ฿หຌค านึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดท าผนพัฒนาของทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซืๅอจัดจຌาง            
การตรวจสอบ  การประมินผลการปฏิบัติงาน  ละการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร  ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย 
ระบียบ  ขຌอบังคับวาดຌวยการนัๅน  ละหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวงมหาดเทยก าหนด  ประกอบกับการ
ปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พฺศฺ๎๑๐๔  
กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ  โี พฺศฺโ55้  ละตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย  ดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่แเฺโ/ว
5็้็  ลงวันทีไ  แเ  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  ซักซຌอมนวทางการจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
ิพฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท า
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ  โี พฺศฺโ55้ 
   ทศบาลต าบลทามะขือ  เดຌตระหนักละหในความส าคัญอยางยิไงทีไจะ฿หຌประชาชนขຌามา               
มีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไนตามกระบวนการจัดท าผนชุมชน  ผนพัฒนาสีไปี  ละพืไอปฏิบัติ฿หຌป็น                
เปตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   พฺศฺ๎๑๐๔   
ดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่แเฺโ/ว5็้็  ลงวันทีไ  แเ  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  ซักซຌอมนวทางการจัดท าละ
ประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  ิพฺศฺโ5ๆแ -โ5ๆไี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไ น  ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ  โี พฺศฺโ55้ 
   ทศบาลต าบลทามะขือจึงเดຌจัดท าครงการสงสริมละสนับสนุนจัดท าผนชุมชน/               
การประชาคมทຌองถิไนพืไอจัดท าผนพัฒนาสีไปี ิพฺศฺ๎๑ๆแ-๎๑ๆไี ขึๅน 
   พืไอรับทราบปัญหาความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทຌองถิไน  ป็นการบูรณาการ  ทบทวนการ
จัดท าผนชุมชนละจัดการท าผนพัฒนาสีไปี  ิพฺศฺ๎๑ๆแ-๎๑ๆไี ชีๅจงท าความขຌา฿จยุทธศาสตร์                
ละนวทางการพัฒนาของทຌองถิไนพรຌอมจัดล าดับความส าคัญของครงการพัฒนาตามสภาพปัญหา                  
ละความตຌองการอยางทຌจริงของชุมชน  ซึไงถือป็นกลเกส าคัญอยางหนึไงท า฿หຌทศบาลต าบลทามะขือบรรลุ
จุดมุงหมาย  สามารถชวยสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี   ละท า฿หຌกระบวนการจัดท า
ผนชุมชนละการจัดท าผนพัฒนาสีไปี ป็นเปดຌวยความรอบ คอบละผานกระบวนการมีสวนรวม                      
ของประชาชน฿นขตทศบาลต าบลทามะขืออยางทຌจริง 
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วัตถุประสงค์ 
   ํฺ  พืไอสดงความสัมพันธ์ชืไอมยงละสอดคลຌองกันระหวางผนชุมชน  ผนพัฒนาสีไปี          
ละงบประมาณรายจายประจ าปี  ละทบทวนผนชุมชนละจัดล าดับความส าคัญของครงการ  ซึไงสามารถน า
ครงการตาง ๆ  เปด านินการเดຌทันทีมืไอเดຌรับงบประมาณ  บริหารงบประมาณเดຌอยางมีประสิทธิภาพกอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด 
   ๎ฺ  พืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌทนชุมชนละประชาชนมีสวนรวม฿นการสดงความคิดหใน  ก าหนด
ทิศทาง฿นการพัฒนา฿หຌป็นเปตามความตຌองการของประชาชน  สามารถขຌาถึงปัญหาทีไทຌจริงของทຌองถิไน 
   ๏ฺ  พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌสิทธิตามบทบาทหนຌาทีไดยมีสวนรวม฿นการ
บริหารงานของทศบาลต าบลทามะขือ  สงผล฿หຌบริหารงานอยางปรง฿ส  ภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล 
   ๐ฺ  พืไอ฿หຌการจัดท าผนชุมชน  การจัดท าผนพัฒนาสามปีป็นเปอยางรอบคอบถูกตຌอง           
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พฺศฺ๎๑๐๔              
กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ  โี พฺศฺโ55้  ละตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย  ดวนทีไสุด  ทีไ  มท เ่แเฺโ/ว 
5็้็  ลงวันทีไ  แเ  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  ซักซຌอมนวทางการจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
ิพฺศฺโ5ๆแ-โ5ๆไี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท า
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ  โี พฺศฺโ55้ 
   ๑ฺ  พืไอสรุปละชีๅจงท าความขຌา฿จยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาของทຌองถิไน 
 
ป้าหมาย 
   คณะผูຌบริหาร  ขຌาราชการ  พนักงานจຌาหนຌาทีไของทศบาลต าบลทามะขือ  คณะกรรมการ
พัฒนาผนทศบาล  หัวหนຌาสวนราชการ  ประชาชน  ผูຌน าชุมชน  ละผูຌทนกลุมตาง ๆ  ฿นพืๅนทีไขตทศบาล
ต าบลทามะขือประมาณ  แ5เ  คน 
  
พืๅนที่ด านินการ 
   ณ  บริวณศาลจຌาพอสือ  ต าบลทามะขือ  อ าภอคลองขลุง  จังหวัดก าพงพชร 
 
วิธีด านินการ 
   ํฺ  ขออนุมัติจัดท าครงการฯ 
   ๎ฺ  ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคม฿หຌทุกชุมชนทราบ 
   ๏ฺ  ประสานคณะผูຌบริหาร  สมาชิกสภาทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาผนทศบาล          
หัวหนຌาสวนราชการ  พนักงานทศบาลสามัญ  ผูຌน าชุมชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌารวมประชาคม 
   ๐ฺ  ด านินการจัดประชาคมตามครงการฯ 
   5ฺ  รายงานผลการจัดท าครงการฯ 
 
ระยะวลาการด านินงาน 
   ไ  ปี ิปีงบประมาณ  พฺศฺโ5ๆแ – โ5ๆไี 
 
งบประมาณที่฿ชຌ฿นการด านินการ 
   จ านวน  แเุเเเ  บาท 
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ผูຌรับผิดชอบครงการ 
   กองวิชาการละผนงาน  ส านักงานทศบาลต าบลทามะขือ  รวมกับส านักงานอัยการจังหวัด 
 
ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
   ํฺ  ผนชุมชน  ผนพัฒนาสีไปีละงบประมาณรายจายประจ าปีของทศบาลต าบลทามะขือ          
มีขຌอมูลทีไชืไอมยงสอดคลຌองกัน  ผนชุมชนเดຌรับการบูรณการ฿หຌป็นเปตามปัจจุบัน  ซึไงสามารถน าครงการเป
ปฏิบัติเดຌทันทีมืไอเดຌรับงบประมาณ  ฿หຌการบริหารงานละการ฿ชຌงบประมาณทีไมีอยูอยางจ ากัดกิดประยชน์
สูงสุด 
   ๎ฺ  ผูຌทนชุมชนละประชาชนเดຌมีอกาสสดงความคิดหใน  สนอปัญหา  จຌงรืไองราว                
รຌองทุกข ์ สนอปัญหาความตຌองการดຌานตาง ๆ  ละป็นสวนหนึไงทีไเดຌพัฒนาทຌองถิไนของตนอง 
   ๏ฺ  ประชาชนเดຌ฿ชຌสิทธิบทบาทหนຌาทีไตามระบอบประชาธิปเตย  สงสริมการมือง฿นระบอบ
ประชาธิปเตย  กิดจิตส านึก฿นการมีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน  
   ๐ฺ  ผนชุมชน  ผนพัฒนาสีไปีของทศบาลต าบลทามะขือ  จัดท าเดຌอยางถูกตຌองรอบคอบผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ละป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พฺศฺ๎๑๐๔  กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ   โี พฺศฺโ55้  ละตามหนังสือ
กระทรวงมหาดเทย  ดวนทีไสุด  ทีไ  มท  เ่แเฺโ/ว5็้็  ลงวันทีไ  แเ  ตุลาคม  โ55้  รืไอง  ซักซຌอม
นวทางการจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี ิพฺศฺโ5ๆแ -โ5ๆไี ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ  โี         
พฺศฺโ55้ 
   5ฺ  ประชาชน  ผูຌน าชุมชน  ละผูຌทนกลุมตาง ๆ  ฿นพืๅนทีไขตทศบาลต าบลทามะขือ            
มีความรูຌความขຌา฿จ฿นการก าหนดยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาของทຌองถิไน 
 

 ไ.โ  การสนับสนุน฿หຌภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด านินการเดຌ 
   - 
 

 ไ.ใ  การส่งสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทຌองถิ่น 
   - 
 

 ไ.ไ  สริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ิCommunity) ละบูรณการทุกภาคส่วนพื่อ
ต่อตຌานการทุจริต 
   - 
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