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สวนท่ี  3 
 
มิติที่  1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
  

ลําดับท่ี  1.1.1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

"...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดแีละคนไมดไีมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดทั้งหมด การทําให 
บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูที่การทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูที่การสงเสริมคนดีไดปกครอง
บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ธรรมาภิบาล จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบันเพราะโลกปจจุบันไดหัน

ไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ด ีหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนธรรม
ของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเอง อันจะทําใหปฏิบัติงานตรง
ตามหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานที่ทํา ทําใหทํางานแลว
เกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ เปนอยางไร 
และทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบ
กิจ หนาที่การงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั่นเอง  ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่
นํามาใช หลักการที่มีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ 
ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหลดนอยลง จําตองนําหลักธรรมาภิบาล 
มาปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคม
อยางเขมงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ตอไป 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง มีความรู ความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  
คุณธรรมจริยธรรม 

3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและให
ความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง นําองคความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใช 
               ในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.4 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเพ็ญ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยการบรรยาย 
 6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการบรรยายและฝกปฏิบัต ิ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง มีความรูความเขาใจ 
หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
    10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและให
ความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
    10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง นําองคความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการ
ทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล  ในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  1.1.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว  5  ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่  4  การสงเสริม
คุณธรรม  ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม สําหรับ
ประชาชนปญหาการทํางานที่ไมมีความสุข ปญหาความสามัคคีในองคกร การใชอํานาจหนาท่ีเกินขอบเขตและ
ประพฤติมิชอบ  ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและปญหาความเหลื่อมล้ําทางตําแหนง  เปนตน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
และไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตนเพื่อใหตระหนักถึงการสราง
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในหนาที่  ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  เทศบาลตําบลเพ็ญจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุด
ของประชาชน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบรหิาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบล 
เพ็ญ  เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ  มีทัศนคติ 
ที่ดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.3 เพ่ือใหพนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแกครอบครัว  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม และการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ   
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

- เทศบาลตําบลเพ็ญ   
- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยการบรรยาย 
 6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการฟงบรรยายและฝกปฏิบัต ิ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
10,000.-(หนึ่งหมื่นบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
    10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ  เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และใน
การปฏิบัติราชการ 
    10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ  มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เกิด
ทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศกัยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    10.3 พนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแกครอบครวั  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม และการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ  ธรรมาภิ
บาล  ในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  1.1.3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อสงเสริมและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ในการ
ปฏิบัติงาน  และพรอมปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติราชการในหนาท่ี  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล  เพิ่มภาพลักษณ
ที่ดีตอองคกร เปนท่ีนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  โดยให
ฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  และเจาหนาที่รับผิดชอบตอหนาโดยสุจริตปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยใหผูบริหาร  สมาชิกสภา  เจาหนาผูปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
และไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตนเพื่อใหตระหนักถึงการสราง
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในหนาที่  ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน สรางภาพลักษณที่ดีตอเทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุด
ของประชาชน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.2 เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลเพ็ญ  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3  สรางจิตสํานึกใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ   
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

- เทศบาลตําบลเพ็ญ   
6.วิธีการดําเนินการ 

6.1  นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 
 6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ   
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอม
นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

10.2 บุคลากรของเทศบาลตําบลเพ็ญ  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางคณุธรรม  จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  1.1.4 
1.ชื่อโครงการ :  กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

“เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา”  คํากลาวนี้มีมายาวนาน  หากฐานรากมั่นคงและแข็งแรง 
เด็กและเยาวชน จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยังตอง
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
     พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให
พรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะ
มีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนให
การสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม และประชาชนทั่วไปให
สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไมท่ีขาดรากแกว ไม
สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง 
ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ สถาบัน
ครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สราง
คานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนา เทคโนโลยีที่ทันสมัย  วัฒนธรรมตางชาติที่รุกคืบเขา 
มากลืนกินวัฒนธรรมไทยอยางคอยเปนคอยไป สังคมโลกาภิวัตน  โลกแหงโซเซียล เจริญเติบโตในประเทศไทยแต
ปญหาทางสังคมก็มากข้ึนตามเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น 
แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขเทศบาลตําบลเพ็ญ   ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก และ
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนขึ้น  เพ่ือ
เสริมสรางรากแกวเปนตนกลาที่มีฐานมั่นคงและมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีตอไปในสังคม  
3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสรางสุข 
ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง 
ในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย  
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  จํานวน  50  คน  
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5.พื้นท่ีดําเนินการ 
- เทศบาลตําบลเพ็ญ   
- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 
6.วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 3  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยการบรรยายโดยวิทยากร 
 6.2  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานที่ เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง 
ถนนสาธารณะ  เพ่ือสงเสริมใหรูรัก สามัคคี  เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสรางสังคม
แหงความดีมีคณุธรรม   

6.3  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการฟงบรรยายและฝกปฏิบัติ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

5,000.-(หาพันบาท) 
9.ผูรับผิดชอบ 

กองการศึกษา เทศบาลตําบลเพ็ญ   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1  เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

10.2  เด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ 
สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10.3  เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง 
พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี  1.2.1 
1.ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    “ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบานชวย บานจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บานกบัวัดผลัดกันชวย 
ก็อวยชัย ถาขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง ” สุภาษิตนี้ เรามักจะเห็นกันเมื่อไปวัดวาอารามตางๆ  เพ่ือบงบอกใหรูวา
บานและวัดขาดกันไมไดเลย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เขามามีบทบาทในสองหนวยหลักทางสังคมเพ่ิมอีกหนึ่ง  บาน 
อาจหมายถึงชุมชน หนวยทางสังคมที่สําคัญหนวยหนึ่ง ในบานอาจมีผูใหญบานหรือกํานัน เปนผูนํา ผูนําเหลานี้จะ
พัฒนาทางดานสภาพแวดลอม ทางดานกายภาพตางๆภายในหมูบานหรือชุมชน วัด หนวยทางสังคมอีกหนวยหนึ่ง
ที่สําคัญยิ่ง ในอดีตวัดคือศูนยรวมของทุกๆสิ่งตั้งแตเกิดจนตายก็วาได เกิดก็ไปวัดใหพระตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อหลานให 
หากลูกหลานเปนชายก็จักใหบวชเรียน เขียนอาน พอโตหนอยจะออกเหยาออกเรือน พระก็เปนผูดูฤกษพานาทีให
อีก ไปจนวาระสุดทายก็สงบนิ่ง ณ มุมอันสงบของวัด โรงเรียน หนวยทางสังคมสุดทายที่จะกลาวถึง โรงเรียนตั้งข้ึน
เปนทางการครั้งแรกในป 2414 สมัยรัชกาลที่ 5 แตในสมัยกอนหนา วัดคือสถานบันการศึกษาของชุมชน แมการ
จัดตั้งโรงเรียนข้ึนมา ชาวบานในชนบทก็ยังไมนิยมสงบุตรหลานเขาเรียน เนื่องจากวายังแปลกใหมอยู เนิ่นนาน
หลายปกวาชาวบานจะเขาใจและยอมสงบุตรหลานเขาในระบบโรงเรียน  
 ประเทศไทย จุดแข็งอยางหนึ่งของสังคมไทย ก็คือ การมีพระพุทธศาสนาและไดรับการยอมรับโดยพฤติ
นัยวา ประเทศไทยเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา มีบุคลากรทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนพระภิกษุและสามเณร 
จํานวน 340,303 รูป มีวัดที่มีพระสงฆอยูจําพรรษาจํานวน 33,674 วัด (ขอมูลจาก สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ,2547)    พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของ
สังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 
เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใต
สถานการณที่อาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองใหความสําคัญเปน
อันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ีตองการของสังคม และ
ประชาชนท่ัวไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไม
ที่ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน 
ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ที่เก่ียวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูท่ีถูกตอง สรางความเชื่อ
และความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคม   ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะ
ดวย ที่สําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความ
พัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคทีถู่กตอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก 
3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหความรูแกเด็กนักเรียน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสรางสุข 
ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กนักเรียน ใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง 
ในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย  
 
 



24 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 -นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเพ็ญพิทยา จํานวน 100 คน  
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

- โรงเรียนเพ็ญพิทยา 
- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 

6.วิธีการดําเนินการ 
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 3  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไรโดยการ

บรรยาย 
 6.2  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานที่ เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง 
ถนนสาธารณะ  เพ่ือสงเสริมใหรูรัก สามัคคี  เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสรางสังคม
แหงความดีมีคณุธรรม โดยการออกพื้นที่ปฏิบัติ  

6.3  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการบรรยายและฝกปฏิบัติ  
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

50,000.-(หาหมื่นบาท) 
9.ผูรับผิดชอบ 

- สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ   - กองการศึกษา - โรงเรียนเพ็ญพิทยา 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เด็กนักเรียน  ไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

10.2 เด็กนักเรียน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ 
สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10.3 เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง 
พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
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มิติที่  2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   
 

ลําดับท่ี  2.1.1 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ปลูกฝงอุดมการณ
เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว นั้น 
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดินขึ้น เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
บานเหลา  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปนั้น 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ได
ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ตอไป 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
  3.2 เพ่ือถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัตหินาที่ดวยความเสียสละ มุงมั่น และซื่อสัตยสุจริตตอ 
หนาที่และตอสังคม  
 3.3 เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม การทํางาน
ดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลเพ็ญ  ที่ไดประกาศใช 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ   
6.  วิธีการดําเนินการ 
     เขารวมกิจกรรมในงานสําคญัตาง ๆ และกลาวคําสัตยปฏิญาณตน   
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

       10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง ไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความเสียสละ มุงมั่น และซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และตอสังคม 

10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม  
การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลเพ็ญ  ที่ไดประกาศใช 
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2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้งโยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

 

ลําดับท่ี  2.2.1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหัวหนาสวนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เปนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. นั้น 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ท่ีใชหลักการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ.   
 3.  ออกคําสั่งมอบหมาย 
 4.  ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
   10.2 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
   10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
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ลําดับท่ี  2.2.2 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนนอกสถานที่(เทศบาลเคลื่อนที่) 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการทําความตก
ลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ อปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  โดยกําหนดเกณฑชี้วัด
และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินผลและประสิทธิภาพ
การจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. นั้น 
 เนื่องจากปญหาที่ไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนที่ไหน อยางไร  ตองใชเสียเวลาในการดําเนินการ
มากนอยเพียงใด  เทศบาลตําบลเพ็ญไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกใหบริการ   
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทํามาตรการมอบหมาย 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ.   
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

30,000 (สามหมื่นบาท) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
   10.2 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
   10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
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ลําดับท่ี  2.2.3 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารงานสวนทองถิ่นกอกําเนิดข้ึนก็ดวยจุดมุงหมายที่ตองการใหผูคนในทองถ่ินไดมีโอกาสดูแล
จัดการความตองการพ้ืนฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถิ่นของตน  ดวยคนในพ้ืนท่ียอมทราบปญหาความ
ตองการของตนและผูคนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงานขององคกร
เพ่ือที่จะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว  จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและเรียนรูปญหาที่เกิดข้ึน
จากขั้นตอนและกระบวนการทํางาน  ความรู ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูลงมือ
ปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลวเปนอยางไรมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือไม  ซึ่งการศึกษาเรียนรูในสิ่งเหลานี้  การศึกษาจากขอมูลที่พบเห็น
อยูในองคกรไดกระทําลงไป  คงไมมีผูใดจะชี้ภาพใหเห็นไดดีเทาที่ตองรับผลการกระทําจากสิ่งที่องคกร  และ
เจาหนาที่ในองคกรไดปฏิบัตลิงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพ้ืนที่ที่เขามารับบริการจากองคกรนั้นเอง 
 จากภาพสะทอนดังกลาวขางตนถือไดวา  เปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง  ตองมีการรักษาคุณภาพใหคงอยู
เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากท่ีสุดใหได  เมื่อใดที่กาวถึงระดับสูงแลวสิ่งนี้จะเปนตัวชี้วัดใหเห็นวา  การ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่นตลอดจนเจาหนาที่ทุกฝายที่เก่ียวของ  ไดบรรลุสูจุดหมายของการปฏิบัติงาน  
ในดานการใหบริการแกประชาชนในทองท่ีอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนแลว  เมื่อเปนเชนนั้น  คณะผูบริหาร
ตลอดจนเจาหนาที่ขององคกรยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนในทองถิ่นในการที่จะมอบหมายใหเปนผูดูแล
จัดการทองถิ่นของตนตอไปเปนระยะเวลาอีกยาวนาน 
 ดังนั้น การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินโครงการเพื่อนําผลท่ี
ไดรับ  นํามาซึ่งการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด เทศบาลตําบลเพ็ญ ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานที่ใหบริการรับสํารวจสอบถามประมวลผลซึ่งไดรับการ
รับรองจากกรมสงเสริมฯ  เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและแมนยํา ในการนําขอมูลมาใชตอไป  
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาแกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2 เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด  
3.3 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ 

 ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 
3.4 เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการ  กระตุนการทํางาน 

เพ่ือใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ 
 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง 
 3. จางเหมาหนวยงานที่รับสํารวจ 
 4. สํารวจ ประมวลผล 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
20,000.- (สองหมื่นบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

     10.2 คะแนนที่ไดรับในแตละดานอยูในเกณฑท่ีดี ยอมรับได 
       10.3 การใหบริการดานบริการสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง  
เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. อยูในเกณฑระดับดี  
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ลําดับท่ี  2.2.4 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการทําความตก
ลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ อปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  โดยกําหนดเกณฑชี้วัด
และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินผลและประสิทธิภาพ
การจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. นั้น 
 เนื่องจากปญหาที่ไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนที่ไหน อยางไร  ตองใชเสียเวลาในการดําเนินการ
มากนอยเพียงใด  เทศบาลตําบลเพ็ญไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีโครงการมาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกใหบริการ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการจัดการดานการบริการสาธารณะ  
3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ  
3.3 เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย 

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ  อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทํามาตรการมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ.   
 3. วางนโยบายในการใหบริการสาธารณะอยางชัดเจน  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติงานดานบริการดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

   10.2 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการดานบริการสาธารณะ 
  10.3 การใหบริการสาธารณะมีความชัดเจน ลดระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมได  
เกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูใชบริการ 
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2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอาํนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ 
      บานเมืองที่ด ี

 

ลําดับท่ี  2.3.1 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนจัด
ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
 เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและขั้นตอนอยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผัง
รายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียดผูใหบริการ  โดย
ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น 
3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
3.5 เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ  ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบงัคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรมีอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตร ีหรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  พรอมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
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 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
 6. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

30,000.-(สามหมื่นบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษาฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาที่ 
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
      10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญ  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญ  มากยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี  2.3.2 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และ
ทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการให
สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
 ดังนั้น  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลา
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมี
ความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล  ตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น 
3.2 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 
3.3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
3.4 เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย 

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1. แตงตั้งผูอยูเวรยาม  ผูตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายใหเจาหนาที่ใหบริการประชาชนชวง
พักเที่ยง ประจําเดือน 
 6.2. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
 6.4. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
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กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาที่ 
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
      10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญมากยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี  2.3.3 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เปนการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการ  เปนไปดวย
ความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. นั้น 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ที่ทํางานใกลชิด
ประชาชนและไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงไดจัดทํา
มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนที่มารับบริการ  
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ  อปท. 
3.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธา 

ตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญมากยิ่งขึ้น 
3.5 ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงานจางเทศบาลตําบลเพ็ญ 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่/พนักงานจาง  
 3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 
 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
      5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพรองเพ่ือพัฒนาใหดีขึ้น 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 
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กองการศึกษา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
   10.2 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
   10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
  10.4  เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจาหนาที่/พนักงานของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
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2.4. การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

 
ลําดับท่ี  2.4.1 

1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกร หนวยงาน ดานตางๆ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลเพ็ญ  มีนโยบายที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งใน
องคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ   เพื่อใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตําบลและเปนผู
ประพฤติด ีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ด ีสําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรเีทศบาลตําบลเพ็ญ) เพ่ือเปน
การยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และ
แบบอยางที่ดีใหแกตําบล  ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางทรงเกียรติ   

เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ
เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของเทศบาล
ตําบลเพ็ญ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประกาศเกียรติคณุยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.4 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ หมู 1 7 8 11 และ 15 
4.2 บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1 เขียนโครงการ  

6.2 เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ  
6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน  

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซด ทต.เพ็ญ จดหมายขาว      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรต ิ

   10.2 เปนแบบอยางที่ด ีทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
   10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  2.4.2 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คอื 
การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน  ความเจริญ
ทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญดาน
จิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
จึงควรเกิดขึ้นในสังคม ดวยเหตุนี้จึงมีการกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึนเพ่ือประโยชนที่จะเปนแนวคิดตอ
ตนเอง อันจะสรางประโยชน กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม เทศบาลตําบลเพ็ญ มีนโยบายที่จะสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองคกรและนอกองคกรในดานผูมีจิตสาธารณะ   เพื่อคัดเลือกผูมี
จิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพ่ือสังคม และรวมมือ
ในการพัฒนาตําบล  เปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรี
บานเหลา) เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูท่ีเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังทุนทรัพยและกําลังสมอง โดย
ไมหวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาตําบล  มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และแบบอยางท่ีดีใหแกตําบล  ทําใหผูไดรับ
เครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติอยางภาคภูมิ  

เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพื่อสังคม เพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณผูมีจิตสาธารณะ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของเทศบาลตําบลเพ็ญ ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประกาศเกียรติคณุยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ 
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง 
3.4 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชน  หมู 1 7 8 11 และ 15 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1 เขียนโครงการ  

6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับและมีผลงานเปนที่ประจักษ  
6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน  

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซด ทต.เพ็ญ จดหมายขาว      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
9.1 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
9.2 กองการศึกษา  
9.3 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคคลผูมีจิตสาธารณะ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

   10.2 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มข้ึน  
   10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

ลําดับท่ี  2.5.1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/ว 435  
ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2548  ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. ขอ 2.6  อปท.ดําเนินการ
จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนําและมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน  ตลอดจนมี
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2 เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. 
3.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 และ เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน   
3.4 เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ  
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 3.  ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
  10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 
ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน    
   10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับด ี
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ลําดับท่ี  2.5.2 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ในยุคปจจุบันนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลาชานานมาก  
สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแงสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สังคม
ของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภกัน เปนตน  แตถามองอีกมุมหนึ่งแลวสังคมไทยก็มีอีกหลายปญหา ไมวา
จะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโสเภณี เปนตน แตมีปญหาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึง หรือ 
ไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาที่ควร นั้นก็คือ ปญหาการคอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ “พยาธิของระบบ
ราชการ”  สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจน
ของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย    
(corruption by public policy) เปนตน  สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการคอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลาย
ปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of interest) การ
ทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เปนตน 
 การที่จะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎี
หลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐที่อยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย หรือ ใช
กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภา เปนตน  สวนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐ
โดยภาคเอกชนนั้น เชน องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมมวลชนตางๆ เปนตน  ดังนั้น ไมวาภาครัฐ
และเอกชน จึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย โดยไมวาจะเปน จาก  
“การปลูกฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดที่รังเกียจ และตอตานการคอรัปชั่น “สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต”
ใหแกสังคม เหลานี้เองที่จะเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูการลดลงของปญหาดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมด
ไปจากสังคม  ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ ไดเล็งเห็นปญหาการแกไขและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในองคกร  สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจาก
สังคมไทย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร  สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหแกสังคม 
3.2 เพ่ือสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
3.3 เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญยิ่งข้ึน 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ.  
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. ประชุมผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ  
 3.  อํานวยความสะดวกแกหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          10.1 ผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง  มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร   
  10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
  10.3 ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   
(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 
       10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ลําดับท่ี  2.5.3 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดานการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหสามารถ
ใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด ศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตย
สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ  

เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของ ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
 3.2 เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ใหมี
จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว เปน
ธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 3.5 เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซื่อสัตย
สุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่ดีใหแก
ครอบครัวและสังคม  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่  ตําแหนง นิติกร 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

6.2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
6.3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
นายนพดล  มวลมูลตร ี ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
           10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง   
  10.2  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย   
  10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 
       10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี  2.5.4 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญ  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดานการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหสามารถ
ใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด ศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตย
สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลเพ็ญ  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบเทศบาลตําบลเพ็ญจึงไดจัดทํา
มาตรการนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
 3.2 เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่/พนักงาน ของเทศบาลตําบลเพ็ญ ปฏิบัติหนาที่ใหมีจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล  
 3.3 เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซื่อสัตย
สุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่ดีใหแก
ครอบครัวและสังคม  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน หมู 1 7 8 11 15 และประชาชนทั่วไป 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

6.2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
6.3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
นายนพดล  มวลมูลตร ี ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          10.1 ผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง  มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร   
  10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
  10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   
(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 
       10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญยิ่งข้ึน 
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มิติที่  3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 การใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกขั้นตอน 
  

ลําดับท่ี  3.1.1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญและศูนยขอมูลขาวสารระดับ
อําเภอ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึนสมควรกําหนดใหประชาชนมี
สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หาก
เปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษา
ประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เก่ียว ของกับขอมูลขาวสารของราชการ
ไปพรอมอีกประการหนึ่ง 
 "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต"ิ 
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
เพ็ญ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปจจุบัน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 
3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หมู 1 7 8 11 15  
4.2 บุคคลทั่วไป 
4.3 หนวยงานราชการอื่น 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 
 6.2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ   
   



52 
 

 6.5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       
 6.6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

40,000.- (สี่หมื่นบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

    10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 
         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดย
เสมอภาคและเทาเทียม 
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ลําดับท่ี  3.1.2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดย
ประกาศอ่ืนใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิ
เขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมี
สิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  
 "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต"ิ 
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
เพ็ญ จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ”  เพ่ือบริการ
ประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 
3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 
 6.2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     
 6.5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       
 6.6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

    10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 
          10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดย
เสมอภาคและเทาเทียม 
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ลําดับท่ี  3.1.3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต"ิ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดย
ประกาศอ่ืนใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิ
เขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมี
สิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเพ็ญ  จึงไดจัดทํากิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”  เพ่ืออบรม
ใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาที่ของตนเอง   

 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ืออบรมเจาหนาที่และประชาชนท่ีสนใจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ.2540 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง 
3.3 เพ่ือใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาที่ของตนเอง   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลเพ็ญ 
4.2 ประชาชนที่สนใจ หมู 1 7 8 11 15 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม 
 6.2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 6.3. หนังสือเชิญประชุม 
 6.4. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ,สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ, สิทธิของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 6.5. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ 
ราชการ 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตอง 
  3. ผูเขารับการฝกอบรมจัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารของหนวยงานของตนอยางถูกตอง 
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ลําดับท่ี  3.1.4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ที่มีลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ เสียง กลิ่น 
หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ อยูใน
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ หรือกลิ่น ท่ีถูกนํามาผานกระบวนการ
ประมวลผล ดวยวิธีการที่ เรียก วา กรรมวิธีจัดการขอมูล (Data Manipulation) และผลที่ไดอาจแสดงผลออกมาใน

รูปแบบของสื่อประเภทตาง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนที่ แผนใส ฯลฯ  
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเพ็ญ จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ใหมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปจจุบัน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 
3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลเพ็ญ 
4.2 ประชาชน หมู 1 7 8 11 15  
4.3 บุคคลทั่วไป 
4.4 หนวยงานราชการอื่น 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลเพ็ญ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 
 6.2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 6.4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     
 6.5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       
 6.6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองคลัง 
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กองชาง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
           10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
    10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 
          10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดย
เสมอภาคและเทาเทียม 
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ลําดับท่ี  3.1.5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ต/wi-fi 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ภารกิจสวนหนึ่งของ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปน
กระบวนการ ท่ีสงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน รวมทั้งเปนกลไก ที่
สําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ที่นํา ไปสูการบริหาร ราชการแผนดินที่มีความ
โปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารนั้นเปนกระบวนการหนึ่ง ที่จะนําไปสูการสรางความ
โปรงใสของหนวยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงานภาครัฐจะตองมีกระบวนการ
เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ ชัดเจนและมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการดําเนินการตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เนนการเปดเผยขอมูลขาวสารและการแสดงใหเห็นถึง
ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูนั้น 
หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลที่หลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไดรับรู 
รับทราบขอมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น สามารถดําเนินการได ตามศักยภาพของ
หนวยงาน เชน การจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ การประกาศขอมูลขาวสารท่ี
หนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออื่น ๆ เชน ทางวิทยุชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอกระจายขาว  
เสียงตามสาย  แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เปนตน ซึ่งเปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารให
เปนไปตามกฎหมายและการดําเนินการเพื่อใหประชาชนได เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึงไดมากที่สุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเพ็ญ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเพ็ญ”  ใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและเขาถึงไดงาย 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณฝีาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540  
3.2 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ที่เก่ียวของ  
3.3 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
3.4 เพ่ือเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่/พนักงานจาง เทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

6.2. จัดทําระเบียบและขั้นตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ  
6.3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน  
6.4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
6.5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 6.6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

100,000.- (หนึ่งแสนบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด  การเขาถึงขอมูลขาวสารมีหลากหลาย 
ชองทางและเขาถึงงาย 
    10.2 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ มีแผนภาพ 
แสดงขั้นตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูลอยางสูงสุด 
         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 
 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
โปรงใสตรวจสอบได 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 
ลําดับท่ี  3.2.1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระจาย
อํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง  เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง   การพัฒนาทองถ่ินนั้นยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนและรวมพัฒนาทองถ่ินของตน  เทศบาล
ตําบลเพ็ญ จึงไดจัดเวทีประชาคมข้ึน  เพ่ือรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวม
คิด รวมทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และความตองการของชุมชนเพ่ีอจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  
และความเจริญของทองถิ่นยิ่งข้ึนตอไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของการรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหา ความตองการของประชาชนจึงไดจัดทําโครงการประชาคม
แผนชุมชน เพ่ีอจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญของทองถ่ิน 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 3.3 เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 3.4 เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  
 3.5 เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ ทต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธงานของ ทต. 
           3.๖  สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.7 เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน 
กฎหมายเบื้องตน  รับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน หมู 1 7 8 11 15 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

1.  ประชาคมหมูบาน(เวทีประชาชน) หมูที่ 1 7 8 11 15  ตําบลเพ็ญ (ตามแผนปฏิบัติการ) 
          2.  ประชาคมตําบล  ณ  ที่ทําการเทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนปฏิบัติการ 
 6.2 ประสานงาน สมาชิกเทศบาล. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   
           6.3 ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  
 6.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 6.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน กุมภาพันธ  ถึง  พฤษภาคม  ของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000.-(สามหมื่นบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 
 10.2 ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
 10.3 ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ของตน 

10.4 ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่หลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 

10.4 ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญและบทบาทหนาที่ของตนเอง
ที่มี 

ตอการพัฒนาตําบลของตน 
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ลําดับท่ี  3.2.2 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  ดังนั้น 

การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนที่สามารถกระทําไดในกรณีที่ไมไดรับความเปน
ธรรมจากกลไกการทําหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการ
แกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดมมีาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษา
ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของข้ึน 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 3.2 เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ใหมี
จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว เปน
ธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 3.5 เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซื่อสัตย
สุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่ดีใหแก
ครอบครัวและสังคม  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่  ตําแหนง นิติกร 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
นายนพดล  มวลมูลตร ี ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  
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จาเอกอาทร  นามมนตรี ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง   
  10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา  
  10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 
       10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเพ็ญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลตําบลเพ็ญยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี  3.2.3 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ราชการสวนทองถิ่น (รวมทั้ง ทต.) สามารถดําเนินการควบคุมปญหาดาน สาธารณสุขสิ่งแวดลอม ท่ีอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการควบคุม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความสะอาด ในที่ หรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะ การรักษาความ
สะอาดของแมน้ําลําคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานสาธารณะ การรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง 
การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ท้ังที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ นอกจากนี้ ในกรณีที่มี
โรคติดตอที่ตองแจงความ หรือโรคตดิตออันตราย เกิดขึ้นในเขตทองที่ ก็มีมาตรการในการควบคุม และการจัดการ 
เพ่ือการปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ ในพ้ืนท่ีนั้นไดแมวาราชการสวนทองถิ่น (รวมทั้ง ทต.) จะมี
อํานาจดําเนินการ และควบคุมเรื่องตางๆ ขางตนแลว ซึ่งนับวา เปนมาตรการการปองกัน และควบคุมเบื้องตน 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาตอประชาชน ในชุมชนทองถิ่นนั้น แตโดยขอเท็จจริง ราชการสวนทองถ่ิน (ทต.) ก็ไมอาจ
ดําเนินการใหครอบคลุมไดทุกเรื่อง ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงไดกําหนดใหราชการสวน
ทองถ่ิน มีอํานาจดําเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระทําใดๆ ที่
กอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนขางเคียง" ท้ังนี้ ตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามหลักการเหตุรําคาญ จึงมิใชเรื่องท่ีคอขาดบาดตาย แตเปน
เรื่องที่กระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข กรอปกับสังคมไทย มีลักษณะที่ถอยทีถอยอาศัย ท่ีไมชอบฟองรอง หรือ
เปนความกัน จึงมักไมมีการรองเรียน แมวาจะเกิดเหตุรําคาญแลว เวนแตเปนกรณีที่เหลืออดเหลือทนเสียแลว 
หรือไมเชนนั้นก็เปนกรณีที่โกรธกัน ก็จะรองเรียนกันทุกเรื่อง นี่คือ ความไมพอดีของสังคมไทย 

ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดมีมาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามหลักการ
เหตุรําคาญซึ่งหมายถึง "การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนขางเคยีง" 
ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือการรักษาความสงบสุขของชุมชน  
3.2 เพ่ือใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว เปน
ธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนหมู 1 7 8 11 15 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

6.2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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6.3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  กองชาง  กองสาธารณสุข 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
           10.1 ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขและ 
ไกลเกลี่ยลดลง   
  10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา  
  10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 
       10.4  ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุขที่พึงปรารถนา ชุมชนเขมแข็ง  
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ลําดับท่ี  3.2.4 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  ดังนั้น 

การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนที่สามารถกระทําไดในกรณีที่ไมไดรับความเปน
ธรรมจากกลไกการทําหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรกึษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการ
แกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  ประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของ  

ดังนั้น เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงไดมีกิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ  เทศบาลตําบลเพ็ญ เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบรวมถึงคําแนะนําแนวทางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป   
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบตามเวลา 
ที่กําหนด  

3.2 เพ่ือใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบรวมถึง
คําแนะนํา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว เปน
ธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูรองเรียน/รองทุกข 
5.  พื้นท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลเพ็ญ 
6.  วิธีการดําเนินการ 
      6.1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

6.2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
6.3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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          10.1  ปญหาเหตุ ผูรองเรียน/รองทุกข ลดลงและไดรับการแกไข 
  10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา  
  10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 
       10.4  ประชาชนไดรับการบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี  3.3.1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา บทบาท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปน
อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ได
บัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มีความ
เปนอิสระมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม ที่จะดําเนินการในปแรกของ
แผนพัฒนาสี่ป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถ่ิน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุง
แผนพัฒนาสี่ปใหสมบูรณตอไปจากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฯ  จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสีป่ ในการพัฒนาตําบลตอไป 

3.วัตถุประสงค 
 

 3.1 เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 3.3 เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 3.4 เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  
 3.5 สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.6 เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน 
กฎหมายเบื้องตน  รับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน หมู 1 7 8 11 15 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

 6.2 ประสานงาน สมาชิกเทศบาล / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   
           6.3 ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  
 6.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 6.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 
 10.2 ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
 10.3 ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

10.4 ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่หลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 
      10.5  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญและบทบาทหนาที่ของตนเองท่ี
มีตอการพัฒนาตําบลของตน 
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ลําดับท่ี  3.3.2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลเพ็ญ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการกระจาย
อํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง  เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง   การพัฒนาทองถิ่นนั้นยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
อนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนและรวมพัฒนาทองถ่ินของตน เทศบาลตําบล
เพ็ญ จึงไดจัดเวทีประชาคมข้ึน  เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวมคิด รวม
ทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และความตองการของชุมชนเพี่อจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา 
นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และ
ความเจริญของทองถ่ินยิ่งข้ึนตอไป 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 3.3 เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 3.4 เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  
 3.5 เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ ทต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธงานของ ทต. 
           3.6 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 
  3.7 เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดานกฎหมาย 
เบื้องตนรับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน หมู 1 7 8 11 15 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนปฏิบัติการ 
 6.2 ประสานงาน สมาชิกเทศบาล / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   
          6.3  ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  
 6.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 6.5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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10.1 ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 
 10.2 ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
อยางแทจริง 
 
 
 10.3 ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

10.4 ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่หลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 
      10.5  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญและบทบาทหนาที่ของตนเองท่ี
มีตอการพัฒนาตําบลของตน 
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ลําดับท่ี  3.3.3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได  โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ซึ่งการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการที่จะนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซึ่งจะบงชี้วากระบวนการ  
วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ  บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม
เพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของมาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเพ็ญ  โดยไดแตงตั้งกามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  
 3.3 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่/พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.3  ติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
 10.2 ไดรับขอมูลเพ่ือนํามามาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายใหดีขึ้น 



73 
 

 10.3 เสนอแนะแนวคิดการแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงบรรลุตาม
วัตถุประสงคตอไป 
 
 

มิติที่ 4 : การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
  

ลําดับท่ี  4.1.1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับปญหา ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ เพ่ือวางแนว
ทางแกไข และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแกไขแลว ผลเปนเชนไร  โดยการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน ซึ่งการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
ดําเนินการที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ
ดําเนินการซึ่งจะบงชี้วากระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ  บรรลุ
ตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของมาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเพ็ญ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการที่จะนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 3.2 เพ่ือนําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน มาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม 
พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค และ รายงานการควบคุมภายในตอ
ผูเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 หนวยตรวจสอบภายใน และ เจาหนาที่/พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งเจาหนาทีต่ดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
6.2  ดําเนินการติดตามและประเมินผล 

 6.3  รายงานการควบคุมภายใน  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
หนวยตรวจสอบภายใน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

 10.2 ไดรับขอมูลเพ่ือนํามามาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายใหดีขึ้น 
 10.3 เสนอแนะแนวคิดการแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงบรรลุตาม
วัตถุประสงคตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

ลําดับท่ี  4.2.1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือใหการบริหารและการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมาย
ภารกิจ ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหภาคประชาชน เขามีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญของมาตรการสงเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการดําเนินการแบบมีสวนรวม  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 ใหภาคประชาชน เขามีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.2 เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางเกิดความโปรงใส 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งภาคประชาชน เขารวมเปนคณะกรรมการในชุดตางๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ภาคประชาชน ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการในชุดตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 10.2 มีการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ตรวจสอบได 
 10.3 ประชาชนตระหนักและสนใจในการเขามามีสวนรวมกับทางราชการ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี  4.3.1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ที่
ใชในการปฏิบัติหนาที่ และสงเสริมสมาชิกสภาใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการแบบมีสวนรวม และรวมตรวจสอบ 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.2 เพื่อสงเสริมสมาชิกสภาใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใส 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 สงสมาชิกสภาเขารวมฝกอบรมดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที ่
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภา เขารวมเปนคณะกรรมการในชุดตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภา ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการในชุดตางๆ  

 10.2 มีการการสงสมาชิกสภาเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบรูณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

ลําดับท่ี  4.4.1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน มีสวนรวมในการปฏิบัติราชการของหนวยงานรัฐ และเพ่ือสรางเครือขายตอตาน
การทุจริต ทําหนาที่สอดสองดูแล รายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการทุจริต และ
ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมที่ดี ใหแกเยาวชน ซึ่งจะเปนอนาคตของชาติในอนาคต เพ่ือใหการทุจริตลดนอยลง  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการแบบมีสวนรวม และรวมตรวจสอบ 
และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชน 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเยาวชนมีสวนรวมในการ ตอตานการทุจริตในทุกระดับ 
 3.2 เพ่ือสรางเครอืขายอาสาสมัคร คอยสอดสองพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ของเจาหนาที่ 

3.3 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดฝกอบรมใหความรูใหแกเยาวชน  
6.2 จัดตั้งเยาวชน ผูผานการฝกอบรมเขารวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
50,000 บาท (หาหมื่นบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 เยาวชนมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต  

 10.2 เยาวชนอาสาเขามาเปนเครือขายตอตานการทุจริต 
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ลําดับท่ี  4.4.2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะกรรมการชุมชน เปนตัวกลางที่ทําหนาที่ประสานงานระหวางชุมชน และเทศบาล การปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ของคณะกรรมการชุมชน ยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาทองถิ่น เมื่อคณะกรรมการชุมชนมีความรู
ความสามารถ การพัฒนายิ่งจะเปนไปไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหคณะกรรมการชุมชน มีสวนรวม
ในการปฏิบัติราชการของหนวยงานรัฐ รับรูรับทราบ ขอมูลขาวสารจากเทศบาล นําไปสูชุมชน และ นําปญหาจาก
ชุมชนมาสูเทศบาลเพ่ือแกไข และยังสามารถ ทําหนาที่สอดสองดูแล รายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
เจาหนาที่รัฐทีกระทําในชุมชนโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการทุจริต เพ่ือใหการทุจริตลดนอยลง  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการฝกอบรม
และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม และรวม
ตรวจสอบ  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรูและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
 3.2 เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

3.3 เพื่อทําใหการประสานงานระหวางชุมชนและเทศบาลเกิดความคลองตัว 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดฝกอบรมใหความรูใหแกคณะกรรมการชุมชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 
8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เยาวชนมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต  
 10.2 เยาวชนอาสาเขามาเปนเครือขายตอตานการทุจริต 

 


