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ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

                                  
                 
 
ด้วยเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้จัดท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต ๔ ฏี พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔ ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่  เพ่ืงให้าารด าเปบปกาปสงดคล้งกาับ ตามค าสั่กคณะรัาษาความสกบแห่กชาตบ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่งก มาตราารฏองกาัปและแา้ไขฏอญหาาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบ ได้า าหปดให้ทจาส่วปราชาาร
และหป่วยกาปขงกรัฐ า าหปดมาตราารหรืงแปวทากาารฏองกาัปและแา้ไขฏอญหา าารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบใป
ส่วปราชาารและหป่วยกาปชงกรัฐ โดยมจ่กเป้ปาารสร้ากธรรมาภบบาลใปาารบรบหารกาป และส่กเสรบมาารมีส่วป
ร่วมจาาทจาภาคส่วปใปาารตรวจสงบเฝอาระวัก เพ่ืงสาัดาั้ปมบให้ เาบดาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบได้ ฏระางบาับ
ปโยบายชงกพลเงาฏระยจทธ์ จัปทร์โงชา ปายารัฐมปตรี ได้แถลกปโยบายขงกรัฐบาลต่งสภาปบตบบัญญัตบ
แห่กชาตบ เมื่งวัปที่ ๑๒ าัปยายป ๒๕๕๗ า็ได้า าหปดให้มีาารบรบหารราชาารแน่ปดบป ที่มีธรรมาภบบาลและาาร
ฏองกาัป ฏราบฏรามาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบใปภาครัฐ เฏ็ปปโยบายส าคัญ ขงกรัฐบาล เพ่ืงให้าาร
ขับเคลื่งปปโยบายชงกรัฐบาลและคณะรัาษาความสกบแห่กชาตบ ใปาารฏองกาัปและแา้ ไขฏอญหาาารทจจรบต
ฏระพฤตบมบชงบเฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต   
๔ ฏี  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ และเพ่ืงให้ทจาหป่วยกาปใป เทศบาลต าบลท่าแร่ ใช้เฏ็ป
ารงบแปวทากใปาารด าเปบปาารฏองกาัปาารทจจรบต ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ต่งไฏ 

เพ่ืงเฏ็ปาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารขงกโครกาารและฏิบบัตบให้สงดคล้งกพระราชบัญญัตบ
ข้งมูลข่าวสารราชาาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และาฎหมายที่เาี่ยวข้งก เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกขงฏระชาสัมพัปธ์
แนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต ๔ ฏี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่  รายละเงียดฏราาิ
ตามเงาสารแปบท้ายฏระาาศฉบับปี้ 

จึกฏระาาศให้ทราบโดยทั่วาัป 

 
 ฏระาาศ ณ วัปที่ ๒๒ มบถจปายป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
                            (ปากบักงร  ปาคทงก) 
                        ฏลัดเทศบาล  ฏิบบัตบหป้าที่ 
                        ปายาเทศมปตรีต าบลท่าแร่ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

   ตามค าสั่กคณะรัาษาความสกบแห่กชาตบ ที่ 69/2557 เรื่งกมาตราารฏองกาัปและแา้ไข
ฏัญหาาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบ ได้า าหปดให้ทจาส่วปราชาารและหป่วยกาปขงกรัฐ า าหปดมาตราารหรืงแปว
ทากาารฏองกาัปและแา้ไขฏัญหาาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบใปส่วปราชาารและหป่วยกาปขงกรัฐ โดยมจ่กเป้ปาาร
สร้ากธรรมาภบบาลใปาารบรบหารกาป และส่กเสรบมาารมีส่วปร่วมจาาทจาภาคส่วปใปาารตรวจสงบ เฝอาระวัก   
เพ่ืงสาัดาั้ปมบให้เาบดาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบได้ ฏระางบาับปโยบายขงก พลเงาฏระยจทธ์  จัปทรโงชา 
ปายารัฐมปตรี ได้แถลกปโยบายขงกรัฐบาลต่งสภาปบตบบัญญัตบแห่กชาตบ เมื่งวัปที่ 12 าัปยายป 2557          า็
ได้า าหปดให้มีาารบรบหารราชาารแนปดบปที่มีธรรมาภบบาลและาารฏองกาัปฏราบฏรามาารทจจรบต  เฏ็ปปโยบาย
ส าคัญขงกรัฐบาล    

  ดักปั้ป เพ่ืงให้าารขับเคลื่งปปโยบายขงกรัฐบาลและคณะรัาษาความสกบแห่กชาตบ              
ใปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต เฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพ  เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าแนปาาร
ฏองกาัปาารทจจรบต ๔ ฏี พ.ศ. 25๖๑ – 256๔  ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ และเพ่ืงให้ทจาหป่วยกาปใปเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ใช้เฏ็ปารงบแปวทากใปาารด าเปบปาารฏองกาัปาารทจจรบต  ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่  ทั้กปี้ได้มจ่กเป้ป
ให้าารด าเปบปาารฏองกาัปาารทจจรบตขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปไฏงย่ากต่งเปื่งก สร้ากระบบราชาารที่มีความ
โฏร่กใส จัดระบบาารตรวจสงบและฏระเมบปนลสัมฤทธบ์ตามมาตรฐาปคจณธรรม จรบยธรรม ความคจ้มค่า เฏิดเนย
ข้งมูลข่าวสาร ฏรับฏรจกระบบาารฏิบบัตบกาปให้เาบดความโฏร่กใส มีฏระสบทธบภาพและสปับสปจปภาคฏระชาชป
ให้มีส่วปร่วมใปาารรณรกค์  และฏลูาจบตส าปึาค่าปบยมขงกสักคมให้ฏระชาชปร่วมาัปต่งต้าปาารทจจรบตฏระพฤตบ
มบชงบขงกเจ้าหป้าที่ขงกรัฐ  ซึ่กเฏ็ปเรื่งกที่สงดคล้งกาับพระราชาฤษฎีาา ว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาร
าบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 254๖ 

   พันธกิจ ( Mission ) 

                   1. จัดให้มีและบ ารจกรัาษาโครกสร้ากพ้ืปฐาป สาธารณูฏาาร สาธารณูฏโภคให้มีมาตรฐาป     
และครงบคลจมพื้ปที่เพ่ืงรงกรับาารขยายตัวขงกชจมชปใปงปาคต 
                     2. พัฒปาาารจัดาารศึาษา าาราีฬา สาธารณสจข และสักคมเชบกบูรณาาารเพื่งพัฒปาคจณภาพ
ชีวบตที่ดีชจมชปเข้มแข็กสามารถพ่ึกตปเงกได้งย่ากยั่กยืป 
                     3. ส่กเสรบมาารงปจรัาษ์ศบลฏะ ฏระเพณี วัฒปธรรม ศาสปา และภูมบฏัญญาท้งกถบ่ป 
                     4. เสรบมสรา้กศัายภาพความเฏ็ปชจมชปแห่กาารท่งกเที่ยว และส่กเสรบมให้ฏระชาชปมี
ฐาปเศรษฐาบจที่ม่ัปคกงย่ากยั่กยืป ภายใต้หลัาเศรษฐาบจพงเพียก 
                     5. เสรบมสรา้กความฏลงดภัยใปชีวบตและทรัพย์สบป าารรัาษาความสกบเรียบร้งยภายใปชจมชป 

                     6. จัดให้มีาารฏองกาัปและบรรเทาสาธารณภัยต่ากๆใปพ้ืปที่ 
                     7. จัดให้มีาารพัฒปาาารบรบหารจัดาารทรัพยาารธรรมชาตบและสบ่กแวดล้งม โดยาารมีาาร    
บูรณาาารทจาภาคส่วป 
                    8.พัฒปาาารบรบหารจัดาารตามหลัาธรรมาภบบาลเพื่งาารบรบหารต าบลแบบบูรณาาาร 
                    9. ส่กเสรบมาารให้ความรู้เพื่งเตรียมความพร้งมสู่ฏระชาคมงาเซี่ยป (AEC) 
                    10. ส่กเสรบมและสปับสปจปแหล่กเรียปรู้ขงกท้งกถบ่ปเพ่ืงรงกรับงาเซี่ยป 
                    11. จัดให้มีและพัฒปาระบบเทคโปโลยี่สารสปเทศและาารสื่งสารขงกท้งกถบ่ป 
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   12. ส่กเสรบมสปับสปจปางกทจปชจมชป 
                      13. เสรบมสร้ากความรู้รัาสามัคคี และเสรบมสร้ากความมั่ปคกขงกชาตบ 
 

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

  าารวบเคราะห์ความเสี่ยกใปาารเาบดาารทจจรบตใปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป มีวัตถจฏระสกค์
เพ่ืงต้งกาารบ่กชี้ความเสี่ยกขงกาารทจจรบตที่มีงยู่ใปงกค์ารโดยาารฏระเมบปโงาาสขงกาารทจจรบตที่งาจเาบดขึ้ป 
ตลงดจปบจคคลหรืงหป่วยกาปที่งาจเาี่ยวข้งกาับาาราระท าทจจรบต เพ่ืงพบจารณาว่าาารควบคจมและาารฏองกาัป
าารทจจรบตที่มีงยู่ใปฏัจจจบัปมีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนลหรืงไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าฏัจจัยที่มีนลต่งาารขยายตัวขงกาารทจจรบตใประดับท้งกถบ่ป 
ได้แา่ าาราระจายง าปาจลกสู่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป แม้ว่าโดยหลัาาารแล้วาาราระจายง าปาจมี
วัตถจฏระสกค์ส าคัญเพ่ืงให้บรบาารต่าก ๆ ขงกรัฐสามารถตงบสปงกต่งความต้งกาารขงกชจมชปมาาขึ้ป           มี
ฏระสบทธบภาพมาาขึ้ป แต่ใปทากฏิบบัตบท าให้แปวโป้มขงกาารทจจรบตใปท้งกถบ่ปเพบ่มมาายบ่กขึ้ปเช่ปเดียวาัป 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแปาเฏ็ป 7 ฏระเภท ดักปี้ 
1) าารทจจรบตด้าปกบฏระมาณ าารท าบัญชี าารจัดซื้งจัดจ้าก และาารเกบปาารคลัก ส่วปใหญ่

เาบดจาาาารละเลยขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
2) สภาพหรืงฏัญหาที่เาบดจาาตัวบจคคล 
3) สภาพาารทจจรบตงัปเาบดจาาช่งกว่ากขงกาฎระเบียบและาฎหมาย 
4) สภาพหรืงลัาษณะฏัญหาขงกาารทจจรบตที่เาบดจาาาารขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคจณธรรม

จรบยธรรม 
5) สภาพหรืงลัาษณะฏัญหาที่เาบดจาาาารขาดฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบ 
6) สภาพหรืงลัาษณะฏัญหาขงกาารทจจรบตที่เาบดจาาาารตรวจสงบขาดความหลาาหลายใป

าารตรวจสงบจาาภาคส่วปต่ากๆ 
7) สภาพหรืงลัาษณะฏัญหาขงกาารทจจรบตที่เาบดจาาง าปาจ บารมี และงบทธบพลท้งกถบ่ป 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าใปฏัจจจบัปมีหป่วยกาปและาฎหมายที่ เาี่ยวข้งกาับาารฏองกาัปและ

ฏราบฏรามาารทจจรบตแต่พบว่า ยักคกมีช่งกว่ากที่ท าให้เาบดโงาาสขงกาารทจจรบต ซึ่กโงาาสดักาล่าวเาบดขึ้ปจาา
าารบักคับใช้าฎหมายที่ไม่เข้มแข็ก าฎหมาย าฎระเบียบไม่รัดาจม และง าปาจหป้าที่โดยเฉพาะข้าราชาาร
ระดับสูกา็เฏ็ปงีาโงาาสหปึ่กที่ท าให้เาบดาารทจจรบต 

2) สิ่งจูงใจ เฏ็ปที่ยงมรับว่าสภาวะทากเศรษฐาบจที่มจ่กเป้ปเรื่งกขงกวัตถจปบยม สักคมทจปปบยม 
ท าให้คปใปฏัจจจบัปมจ่กเป้ปที่าารสร้ากความร่ ารวย ด้วยเหตจปี้จึกเฏ็ปแรกจูกใจให้เจ้าหป้าที่มีแปวโป้มที่จะท า
พฤตบารรมาารทจจรบตมาายบ่กขึ้ป 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส าารทจจรบตใปฏัจจจบัปมีรูฏแบบที่ซับซ้งปขึ้ป 
โดยเฉพาะาารทจจรบตใปเชบกปโยบายที่ท าให้าารทจจรบตาลายเฏ็ปความชงบธรรมใปสายตาขงกฏระชาชป       
ขาดาลไาาารตรวจสงบความโฏร่กใสที่มีฏระสบทธบภาพ ดักปั้ปจึกเฏ็ปาารยาาที่จะเข้าไฏตรวจสงบาารทจจรบต
ขงกบจคคลเหล่าปี้ 
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4) การผูกขาด ใปบาการณีาารด าเปบปกาปขงกภาครัฐ ได้แา่ าารจัดซื้ง-จัดจ้าก เฏ็ปเรื่งกขงก

าารนูาขาด ดักปั้ปจึกมีความเาี่ยวข้งกเฏ็ปห่วกโซ่นลฏระโยชป์ทากธจราบจ ใปบากครั้กพบบรบษัทมีาารให้สบปบปแา่ 
เจ้าหป้าที่เพ่ืงให้ตปเงกได้รับสบทธบใปาารด าเปบปกาปโครกาารขงกภาครัฐ รูฏแบบขงกาารนูาขาด ได้แา่ าาร
นูาขาดใปโครกาารา่งสร้ากและโครกสร้ากพื้ปฐาปภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียกพงต่งรายจ่าย ความยาาจปถืงเฏ็ป
ฏัจจัยหปึ่กที่ท าให้ข้าราชาารมีพฤตบารรมาารทจจรบต เพราะความต้งกาารที่จะมีสภาพความเฏ็ปงยู่ที่ดีขึ้ป ท าให้
เจ้าหป้าที่ต้งกแสวกหาช่งกทากเพ่ืงเพบ่ม “รายได้พบเศษ” ให้าับตปเงกและครงบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ใปสมัยโบราณ ความซื่งสัตย์สจจรบตเฏ็ปคจณธรรมที่ได้รับาาร
เป้ปเฏ็ปพบเศษถืงว่าเฏ็ปเครื่งกวัดความดีขงกคป แต่ใปฏัจจจบัป พบว่า คปมีความละงายต่งบาฏและเารกาลัว
บาฏป้งยลก และมีความเห็ปแา่ตัวมาายบ่กขึ้ป มงกแต่ฏระโยชป์ส่วปตปเฏ็ปที่ตั้กมาาาว่าที่จะยึดนลฏระโยชป์
ส่วปรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ฏัจจจบัปค่าปบยมขงกสักคมได้เฏลี่ยปจาายาย่งกคปดี คปที่มีความซื่งสัตย์
สจจรบตเฏ็ปยาย่งกคปที่มีเกบป คปที่เฏ็ปเศรษฐี มหาเศรษฐี คปที่มีต าแหป่กหป้าที่าารกาปสูก ด้วยเหตจปี้ นู้ที่มี
ค่าปบยมที่นบดเห็ปว่าาารทจจรบตเฏ็ปวบถีชีวบตเฏ็ปเรื่งกฏาตบธรรมดา เห็ปคปซื่งเฏ็ปคปเซ่ง เห็ปคปโากเฏ็ปคปฉลาด 
ย่งมจะท าาารทจจรบตฉ้งราษฎร์บักหลวก โดยไม่มีความละงายต่งบจญและบาฏ และไม่เารกาลัวต่งาฎหมายขงก
บ้าปเมืงก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  ฏัจจจบัปฏัญหาาารทจจรบตคงร์รัฏชัปใปฏระเทศไทยถืงเฏ็ปฏัญหาเรื้งรักที่ปับวัปยบ่กจะทวีความ
รจปแรกและสลับซับซ้งปมาายบ่กขึ้ปและส่กนลาระทบใปวกาว้าก โดยเฉพาะงย่ากยบ่กต่งความมั่ปคกขงกชาตบ     
เฏ็ปฏัญหาล าดับต้ป ๆ ที่ขัดขวากาารพัฒปาฏระเทศทั้กใปด้าปเศรษฐาบจ สักคมและาารเมืงก เปื่งกจาาเาบดขึ้ป
ทจาภาคส่วปใปสักคมไทย ไม่ว่าจะเฏ็ปภาคาารเมืงก ภาคราชาาร โดยเฉพาะงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมัาถูา
มงกจาาภายปงาสักคมว่าเฏ็ปงกค์ารที่เง้ืงต่งาารทจจรบตคงร์รัฏชัปและมัาจะฏราาิข่าวาารทจจรบตตามสื่งและ
รายกาปขงกทากราชาารงยู่เสมง ซึ่กได้ส่กนลสะเทืงปต่งาระแสาาราระจายง าปาจและความศรัทธาต่งระบบ
าารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปงย่ากยบ่ก ส่กนลให้ภาพลัาษณ์ขงกฏระเทศไทยเรื่งกาารทจจรบตคงร์รัฏชัปมีนลใปเชบกลบ 
สงดคล้งกาับาารจัดงัปดับดัชปีชี้วัดภาพลัาษณ์คงร์รัฏชัป (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่กเฏ็ป
เครื่งกมืงที่ใช้ฏระเมบปาารทจจรบตคงร์รัฏชัปทั่วโลาที่จัดโดยงกค์ารเพ่ืงความโฏร่กใสปาปาชาตบ (Transparency 
International – IT) พบว่า นลคะแปปขงกฏระเทศไทยระหว่ากฏี 2555 – 2558 งยู่ที่ 35 - 38 คะแปป จาา
คะแปปเต็ม 100 โดยใปฏี 2558 งยู่งัปดับที่ 76 จาา 168 ฏระเทศทั่วโลา และเฏ็ปงัปดับที่ 3 ใปฏระเทศ
งาเซียปรงกจาาฏระเทศสบกคโฏร์และฏระเทศมาเลเซีย และล่าสจดพบว่านลคะแปปขงกฏระเทศไทยฏี 2559 ลดลก 
3 คะแปป จาาฏี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาา 168 ฏระเทศ ซึ่กสามารถสะท้งปให้เห็ปว่าฏระเทศไทย           
เฏ็ปฏระเทศที่มีฏัญหาาารคงร์รัฏชัปงยู่ใประดับสูก  
 
 
 
 
 



      -๔-       

 แม้ว่าใปช่วกระยะที่น่าปมา ฏระเทศไทยได้แสดกให้เห็ปถึกความพยายามใปาารฏราบฏราม
าารฏองกาัปาารทจจรบต ไม่ว่าจะเฏ็ป าารเฏ็ปฏระเทศภาคีภายใต้งปจสัญญาสหฏระชาชาตบว่าด้วยาารต่งต้าปาาร
ทจจรบต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 าารจัดตั้กงกค์ารตาม
รัฐธรรมปูญ   โดยเฉพาะงย่ากยบ่กคณะารรมาารฏองกาัปฏราบฏรามาารทจจรบตแห่กชาตบได้จัดท ายจทธศาสตร์ชาตบ      
ว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ฏัญหาาารทจจรบตใปฏระเทศไทยไม่ได้มีแปวโป้ม
ที่ลดป้งยถงยลก สาเหตจที่ท าให้าารทจจรบตเฏ็ปฏัญหาที่ส าคัญขงกสักคมไทยฏระางบด้วยฏัจจัยทากด้าปพ้ืปฐาป
โครกสร้ากสักคม ซึ่กเฏ็ปสักคมที่ตั้กงยู่บปพ้ืปฐาปความสัมพัปธ์แปวดบ่ก (Vertical Relation) หรืงงีาปัยหปึ่กคืง 
พ้ืปฐาปขงกสักคมงจฏถัมภ์ที่ท าให้สักคมไทยยึดตบดาับาารช่วยเหลืงเาื้งาูลาัป โดยเฉพาะใปหมู่ญาตบพ่ีป้งกและ
พวาพ้งก ยึดตบดาับาระแสบรบโภคปบยม วัตถจปบยม ตบดความสบาย ยาย่งกคปที่มีเกบปและมีง าปาจ คปไทยบากส่วป
มงกว่าาารทจจรบตคงรัฏชัปเฏ็ปเรื่งกฏาตบที่ยงมรับได้ ซึ่กปับได้ว่าเฏ็ปฏัญหาที่ฝักราาลึาใปสักคมไทยมาตั้กแต่งดีต
หรืงาล่าวได้ว่าเฏ็ปส่วปหปึ่กขงกค่าปบยมและวัฒปธรรมไทยไฏแล้ว นปวาาับฏัจจัยทากด้าปาารท ากาปที่ไม่ได้
บูรณาาารความร่วมมืงขงกทจาภาคส่วปไว้ด้วยาัป จึกส่กนลให้าารท ากาปขงกาลไาหรืงความพยายามที่ได้าล่าวมา
ข้ากต้ปไม่สามารถท าได้งย่ากเต็มศัายภาพ ขาดความเข้มแข็ก 

  ฏัจจจบัปยจทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตที่ใช้งยู่เฏ็ปฉบับที่ 3 เรบ่ม
จาาฏี พ.ศ. 2560 จปถึกฏี พ.ศ. 2564 ซึ่กมจ่กสู่าารเฏ็ปฏระเทศท่ีมีมาตรฐาปทากคจณธรรมจรบยธรรม เฏ็ปสักคม
มบตบใหม่ที่ฏระชาชปไม่เพบาเฉยต่งาารทจจรบตทจารูฏแบบ โดยได้รับความร่วมมืงจาาฝ่ายาารเมืงก หป่วยกาปขงก
รัฐ ตลงดจปฏระชาชป ใปาารพบทัาษ์รัาษานลฏระโยชป์ขงกชาตบและฏระชาชปเพ่ืงให้ฏระเทศไทยมีศัาดบ์ศรี
และเาียรตบภูมบใปด้าปความโฏร่กใสทัดเทียมปาปางารยฏระเทศ โดยา าหปดวบสัยทัศป์ “ฏระเทศไทยใสสะงาด     
ไทยทั้กชาตบต้าปทจจรบต” มีเฏอาหมายหลัาเพ่ืงให้ฏระเทศไทยได้รับาารฏระเมบปดัชปีาารรับรู้าารทจจรบต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 50 ใปฏี พ.ศ. 2564 ซึ่กาารที่ระดับคะแปปจะ
สูกขึ้ปได้ปั้ป าารบรบหารกาปภาครัฐต้งกมีระดับธรรมาภบบาลที่สูกขึ้ป เจ้าหป้าที่ขงกรัฐและฏระชาชปต้งกมี
พฤตบารรมแตาต่ากจาาที่เฏ็ปงยู่ใปฏัจจจบัป ไม่ใช้ต าแหป่กหป้าที่ใปทากทจจรบตฏระพฤตบมบชงบ โดยได้า าหปด
ยจทธศาสตร์าารด าเปบปกาปหลัางงาเฏ็ป 6 ยจทธศาสตร์ ดักปี้ 

  ยจทธศาสตร์ที่ 1 สร้ากสักคมท่ีไม่ทปต่งาารทจจรบต 
  ยจทธศาสตร์ที่ 2 ยาระดับเจตจ าปกทากาารเมืงกใปาารต่งต้าปาารทจจรบต 
  ยจทธศาสตร์ที่ 3 สาัดาั้ปาารทจจรบตเชบกปโยบาย 
  ยจทธศาสตร์ที่ 4 พัฒปาระบบฏองกาัปาารทจจรบตเชบกรจา 

  ยจทธศาสตร์ที่ 5 ฏิบรูฏาลไาและาระบวปาารฏราบฏรามาารทจจรบต 

  ยจทธศาสตร์ที่ 6 ยาระดับคะแปปดัชปีาารรับรู้าารทจจรบต (Corruption Perception Index : 
CPI) 

ดักปั้ป เพ่ืงให้าารด าเปบปาารขับเคลื่งปด้าปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตบัก เาบดนล
เฏ็ปรูฏธรรมใปทากฏิบบัตบ เฏ็ปไฏตามเจตปารมณ์ขงกยจทธศาสตร์ว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปจึกได้ตระหปัาและให้ความส าคัญาับาารบรบหาร
จัดาารที่มีความโฏร่กใส สร้ากค่าปบยม วัฒปธรรมสจจรบตให้เาบดใปสักคมงย่ากยั่กยืปจึกได้ด าเปบปาารจัดท า
แนปฏิบบัตบาารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้ปแบบ ด้าปาารฏองกาัปาารทจจรบต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ืงา าหปดแปวทากาารขับเคลื่งปด้าปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตน่าปโครกาาร/าบจารรม/มาตราาร 

 



-๕- 
 

ต่าก ๆ ที่เฏ็ปรูฏธรรมงย่ากชัดเจป งัปจะป าไฏสู่าารฏิบบัตบงย่ากมีฏระสบทธบภาพ บรรลจ
วัตถจฏระสกค์และเฏอาหมายขงกาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตงย่ากแท้จรบก 

 

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ืงยาระดับเจตจ าปกทากาารเมืงกใปาารต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหารงกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ป 
   2) เพ่ืงยาระดับจบตส าปึารับนบดชงบใปนลฏระโยชป์ขงกสาธารณะขงกข้าราชาารฝ่าย
าารเมืงกข้าราชาารฝ่ายบรบหาร บจคลาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรวมถึกฏระชาชปใปท้งกถบ่ป 
3) เพ่ืงให้าารบรบหารราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปเฏ็ปไฏตามหลัาบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ืงส่กเสรบมบทบาทาารมีส่วปร่วม (people's participation) และตรวจสงบ (People’s 
audit) ขงกภาคฏระชาชปใปาารบรบหาราบจาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 

5) เพ่ืงพัฒปาระบบ าลไา มาตราาร รวมถึกเครืงข่ายใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาาร           
ขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 

 

๔.เป้าหมาย 
  1) ข้าราชาารฝ่ายาารเมืงก ข้าราชาารฝ่ายบรบหาร บจคลาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
รวมถึกฏระชาชปใปท้งกถบ่ปมีจบตส าปึาและความตระหปัาใปาารฏิบบัตบหป้าที่ราชาารให้บักเาบดฏระโยชป์สจขแา่
ฏระชาชปท้งกถบ่ป ฏราศจาาาารา่งให้เาบดข้งสกสัยใปาารฏระพฤตบฏิบบัตบตามมาตราารจรบยธรรม าารขัดาัป
แห่กนลฏระโยชป์และแสวกหาฏระโยชป์โดยมบชงบ 
  2) เครื่งกมืง/มาตราาราารฏิบบัตบกาปที่สามารถฏองกาัปฏัญหาเาี่ยวาับาารทจจรบตและ
ฏระพฤตบ มบชงบขงกข้าราชาาร 
  3) โครกาาร/าบจารรม/มาตราารที่สปับสปจปให้สาธารณะและภาคฏระชาชปเข้ามามีส่วปร่วม
และตรวจสงบาารฏิบบัตบหรืงบรบหารราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
  4) าลไา มาตราาร รวมถึกเครืงข่ายใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาารขงกงกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ปท่ีมีเข้มแข็กใปาารตรวจสงบ ควบคจมและถ่วกดจลาารใช้ง าปาจงย่ากเหมาะสม 
  5) งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมีแนปกาปที่มีฏระสบทธบภาพ ลดโงาาสใปาาราระท าาารทจจรบต
และฏระพฤตบมบชงบ จปเฏ็ปที่ยงมรับจาาทจาภาคส่วป 

 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชาารฝ่ายาารเมืงก ข้าราชาารฝ่ายบรบหาร บจคลาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป
รวมถึกฏระชาชปใปท้งกถบ่ปมีจบตส าปึารัาท้งกถบ่ปขงกตปเงก งัปจะป ามาซึ่กาารสร้ากค่าปบยม และงจดมาารณ์ใป
าารต่งต้าปาารทจจรบต (Anti-Corruption) จาาาารฏลูาฝักหลัาคจณธรรม จรบยธรรม หลัาธรรมาภบบาล รวมถึก
หลัาเศรษฐาบจพงเพียกที่สามารถป ามาฏระยจาต์ใช้ใปาารท ากาปและชีวบตฏระจ าวัป 
   2) งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปสามารถบรบหารราชาารเฏ็ปไฏตามหลัาบรบหาราบจาาร
บ้าปเมืงกที่ด ี(Good Governance) มีความโฏร่กใส เฏ็ปธรรมและตรวจสงบได้ 
    
    



       -๖- 
 
   3) ภาคฏระชาชปมีส่วปร่วมตั้กแต่ร่วมคบด ร่วมท า ร่วมตัดสบปใจรวมถึกร่วมตรวจสงบใปฐาปะ
พลเมืงกที่มีจบตส าปึารัาท้งกถบ่ป งัปจะป ามาซึ่กาารสร้ากเครืงข่ายภาคฏระชาชปที่มีความเข้มแข็กใปาารเฝอา
ระวักาารทจจรบต 
   4) สามารถพัฒปาระบบ าลไา มาตราาร รวมถึกเครืงข่ายใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบ
ราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปทั้กจาาภายใปและภายปงางกค์ารที่มีความเข้มแข็กใปาารเฝอาระวักาาร
ทจจรบต 
   5) งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมีแปวทากาารบรบหารราชาารที่มีฏระสบทธบภาพ ลดโงาาสใป
าาราระท าาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบ จปเฏ็ปที่ยงมรับจาาทจาภาคส่วปให้เฏ็ปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป
ต้ปแบบ ด้าปาารฏองกาัปาารทจจรบต งัปจะส่กนลให้ฏระชาชปใปท้งกถบ่ปเาบดความภาคภูมบใจและให้ความร่วมมืง
าัปเฏ็ปเครืงข่ายใปาารเฝอาระวักาารทจจรบตที่เข้มแข็กงย่ากยั่กยืป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. าารสร้าก
สักคมที่ไม่ทปต่ง
าารทจจรบต 

1 . 1  า า ร ส ร้ า ก
จบตส าปึาและความ
ตระหปัาแา่บจคลาาร
ทั้ ก ข้ า ร า ช า า ร 
าารเมืงกฝ่ายบรบหาร 
ข้าราชาาราารเมืงก              
ฝ่ายสภาท้งกถบ่ป และ
ฝ่ า ย ฏ ร ะ จ า ข ง ก
งกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ป 

1.1.1 (1) โครกาารฝึางบรม
คจณธรรม จรบยธรรม แา่นู้บรบหาร 
สมาชบาสภา และพปัากาปขงก
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
1.1.2 (1) มาตราาร “ส่กเสรบม
าารฏิบบัตบกาปตามฏระมวล
จรบยธรรมขงกงกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ป” 
1.1.2 (2) มาตราาร
เสรบมสร้ากความซ่ืงสัตย์ สจจรบต 
และฏลูาฝักทัศปคตบ วัฒปธรรม
ที่ดีใปาารต่งต้าปาารทจจรบต 
1.1.2 (๓) มาตราาร 
“เสรบมสร้ากงกค์ความรู้ด้าปาาร
ต่งต้าปาารทจจรบต”             
1.1.๒ (๔) าบจารรมให้ความรู้ 
เร่ืงก นลฏระโยชป์ทับซ้งป
ให้าับบจคลาารขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป         
1.1.๒ (๕) มาตราาร “จัดท า
คู่มืงาารฏองกาัปนลฏระโยชป์
ทับซ้งป”                        
1.1.๒ (๖) มาตราาร “ฏลูาฝัก
งกค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เาี่ยวาบั Conflict of Interest” 

๓๐,๐๐๐ 
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 1.2 าารสร้าก
จบตส าปึาและความ
ตระหปัาแา่
ฏระชาชปทจาภาค
ส่วปใปท้งกถบ่ป 

1) โครกาารฏลูาต้ปไม้เพื่งเพบ่ม
พื้ปที่สีเขียว ลดภาวะโลาร้งป 
ใปเขตพื้ปที่ขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
2) โครกาารฏรับฏรจกภูมบทัศป์
สวปสาธารณ เทศบาลต าบล
ท่าแร่ 
๓) โครกาารฝึางบรมและ
ส่กเสรบมงาชีพ 
4) โครกาารฝึางบรมให้ความรู้
เศรษฐาบจพงเพียก 

 

 

๒,๐๐๐ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.3 าารสร้าก
จบตส าปึาและความ
ตระหปัาแา่เด็าและ
เยาวชป 

๑) โครกาารเรียปรู้ราาเหก้า
ชาวท่าแฮ่ 
๒) โครกาารงบรมคจณธรรม 
จรบยธรรม 
๓) โครกาารสร้ากภูมบคจ้มาัปทาก
สั ก คม ให้ เ ด็ า และ เย า วชป
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
(าบจารรม “โตไฏไม่โาก”) 
๔) โครกาารสร้ากภูมบคจ้มาัปทาก
สักคมให้เด็าและเยาวชปต าบล
ท่าแร่ (าบจารรม “ส่กเสรบมาาร
เ รี ย ป รู้ ฏ รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ าบ จ
พงเพียก”) 
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มบตบที่ 1 รวม 
๕ มาตราาร  ๑ าบจารรม 

๙ โครกาาร 
๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐  

2. าารบรบหาร
ราชาารเพื่ง
ฏองกาัปาาร
ทจจรบต 

2.1 แสดกเจตจ าปก
ทากาารเมืงกใปาาร
ต่งต้าปาารทจจรบตขงก
นู้บรบหาร 

าบจารรมฏระาาศเจตจ าปก
ต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหาร
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.2 มาตราาร
สร้าก           
ความโฏร่กใส
ใปาารฏิบบัตบ
ราชาาร 

2.2.1 (1) มาตราาราารสร้ากความโฏรก่ใส
ใปาารบรบหารกาปบจคคล  
2.2.1 (2) มาตราารงงาค าสั่กมงบหมาย
ขงกปายางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป ฏลัด
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป และหวัหปา้
ส่วปราชาาร 
2.2.1 (3) าบจารรม “สร้ากความโฏร่กใสใป
าารพบจารณาเล่ืงปขั้ปเกบปเดืงป” 
2.2.2 (1) าบจารรม “ควบคจมาารเบบา
จ่ายเกบปตามข้งบญัญัตบกบฏระมาณรายจา่ย
ฏระจ าฏี” 
2.2.2 (2) าบจารรม “าารพัฒปาแนปและ
าระบวปาารจัดหาพัสดจ” 
2.2.2 (3) าบจารรม “สร้ากความโฏร่กใสใป
าารใช้จ่ายเกบปกบฏระมาณ” 
2.2.2 (4) าบจารรมเนยแพร่ข้งมูลข่าวสาร
ด้าปาารจัดซ้ืง – จัดจา้ก 
2.2.3 (1) มาตราารฏองกาัปาารทจจรบตและ
สร้ากความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปทะเบียป
และบัตรฏระจ าตวัฏระชาชป                  
2.2.3 (๒) าบจารรมาารใช้บัตรคบวใปาาร
ตบดต่งราชาาร                                 
2.2.3 (๓) มาตราาร “ยาระดับคจณภาพาาร
บรบาารฏระชาชป”                            
2.2.3 (๓ )าบจารรม ส่กเสรบมาารฏิบบัตบกาป
ตามแปวทากาารฏระเมบปฏระสบทธบภาพขงก
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป ( LPA) ด้าปาาร
บรบหารจัดาาร าารเกบป บจคคล  สาธารณะ 
ธรรมาภบบาล                                      
2.2.3 (๔) าบจารรมฏระเมบปคจณธรรมและ
ความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาป 
(ITA) 
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 2.3 มาตราาร
าารใช้ดจลย
พบปบจและใช้
ง าปาจหป้าที่        
ให้เฏ็ปไฏตาม
หลัาาาร
บรบหาราบจาาร
บ้าปเมืงกที่ด ี

2.3.1 (1) าบจารรมาารลดขั้ปตงปาาร
ฏิบบัตบกาป 
2.3.1 (2) มาตราารลดขั้ปตงปและ
ระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาาร 
2.3.2 (1) มาตราาราารมงบง าปาจงปจมัตบ 
งปจญาต สั่กาาร เพื่งลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบ
ราชาาร 
2.3.2 (2) มาตราารมงบง าปาจขงกปายา
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
2.3.2 (3) มงบง าปาจเจ้าพปาักาปท้งกถบ่ป
ตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 
2522 
2.3.2 (4)  มาตราาราารงงาค าสั่ ก
ม ง บ ห ม า ย ข ง ก ป า ย า เ ท ศ ม ป ต รี  
ฏลัดเทศบาล และหัวหป้าส่วปราชาาร 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ กบฏระมา

ณ(บาท) 
กบฏระมา
ณ(บาท) 

กบฏระมา
ณ(บาท) 

กบฏระมา
ณ(บาท) 

 2.3 มาตราาร
าารใช้ดจลย
พบปบจและใช้
ง าปาจหป้าที่        
ให้เฏ็ปไฏตาม
หลัาาาร
บรบหาราบจาาร
บ้าปเมืงกที่ด ี

๒,๓.๒ (๕) มาตราาร จัดท าคู่มืงส าหรับ
ฏระชาชปตามพระราชบัญญัตบาารง าปวย
ความสะดวาใปาารพบจารณางปจญาตขงก
ทากราชาาร พ.ศ.๒๕๕๘ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.4 าารเชบดชูเาียรตบ
แา่หป่วยกาป/บจคคล
ใปาารด าเปบปาบจาาร
าารฏระพฤตบฏิบบัตบ
ตปให้เฏ็ปที่ฏระจัาษ์  

2.4.1 (1) โครกาารวัปพ่งแห่กชาตบ  
 
2.4.1 (2) โครกาารวัปแม่ แห่กชาตบ 

 ๑๐,๐๐๐ 
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 2.5 มาตราารจัดาาร             
ใปารณไีด้ทราบหรืง
รับแจ้กหรืง
ตรวจสงบพบาาร
ทจจรบต 
 

2.5.1 (1) มาตราาร “จัดท าข้งตาลก
าารฏิบบัตบราชาาร” 
2.5.1 (๒) าบจารรม “จัดท าข้งตาลก
าารฏิบบัตบราชาาร”                   

2.5.1 (2) าบจารรม “าารจัดท า
ข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารขงก
เทศบาลต าบลท่าแร”่                 

2.5.2 (1) าบจารรม ให้ความร่วมมงืาับ
หป่วยตรวจสงบที่ได้ด าเปบปาารตาม
ง าปาจหป้าที่เพื่งาารตรวจสงบ 
ควบคจม ดูแล าารฏิบบัตบราชาารขงก
เทศบาลต าบลท่าแร ่                  

2.5.2 (1) มาตราาร “ให้ความร่วมมืง
าับหป่วยกาปตรวจสงบทั้กภาครัฐและ
งกค์ารงบสระ”                          

2.5.2 (2) มาตราาร “แต่กต้ัก
นู้รับนบดชงบเาี่ยวาับเรื่งกร้งกเรียป”                             
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มบตบที่ 2 รวม 
๑๒ มาตราาร ๑๔ าบจารรม 

๒ โครกาาร 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

3. าาร
ส่กเสรบม
บทบาท
และาาร
มีส่วป
ร่วมขงก
ภาค
ฏระชาช
ป 

3.1 จัดให้มีและ
เนยแพร่ข้งมูลข่าวสาร
ใปช่งกทากที่เฏ็ปาาร
ง าปวยความสะดวาแา่
ฏระชาชปได้มีส่วปร่วม
ตรวจสงบาารฏิบบัตบ
ราชาารตามง าปาจ
หป้าที่ขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปได้
ทจาขั้ปตงป 

3.1.1 (1) มาตราาร “ฏรับฏรจกศูปย์
ข้งมูลข่าวสารขงกเทศบาลท่าแร่ให้มี
ฏระสบทธบภาพมาายบ่กขึ้ป” 
3.1.1 (2) าบจารรม “าารงงาระเบียบ
จัดตั้กศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกเทศบาล
ต าบลท่าแร”่ 
3.1.1 (3) าบจารรม “งบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้งมูลขา่วสารขงกราชาาร 
พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มาตราาร “เนยแพร่ข้งมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลาาหลาย” 
3.1.2 (2) าบจารรม “าารเนยแพร่
ข้งมูลข่าวสารด้าปาารเกบป าารคลัก 
พัสดจ และทรัพย์สบปขงกเทศบาล และ
าารรับเรื่งกร้งกเรียปเาี่ยวาับาารเกบป
าารคลัก”                               
3.1.3 (1) มาตราาร “จัดให้มีช่งกทาก
ที่ฏระชาชปเข้าถึกข้งมูลขา่วสารขงก
เทศบาลต าบลท่าแร”่ 
3.1.3 (2) โครกาารสื่งฏระชาสัมพัปธ ์
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.2 าารรับฟักความ
คบดเห็ป าารรับและ
ตงบสปงกเรื่งก
ร้งกเรียป/ร้งกทจาข์
ขงกฏระชาชป 
 

3.2.1 (1) โครกาารจัดฏระชาคมแนป
ชจมชป 
3.2.1 (2) าารด าเปบปกาปศูปย์รับ
เร่ืงกราวร้งกทจาข์เทศบาลต าบลท่าแร ่
3.2.2 (1) มาตราารา าหปดขั้ปตงป/
าระบวปาารเรื่งกร้งกเรียป  
3.2.2 (2) มาตราารแา้ไขเหตจ
เดืงดร้งปร าคาญ ด้าปาารสาธารณสจข
และสบ่กแวดล้งม 
3.2.3 (1) าบจารรม รายกาปนลาาร
ตรวจสงบข้งเท็จจรบกให้นู้ร้งกเรียป/ร้งก
ทจาข์รับทราบ 
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 3.3 าารส่กเสรบมให้
ฏระชาชป 
มีส่วปร่วมบรบหาร 
าบจาารขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 

3.3.1 (1) มาตราารแต่กตั้ก
คณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท า
แนปพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
3.3.1 (2) ฏระชจมฏระชาคมหมู่บ้าป
และฏระชาคมต าบล ฏระจ าฏ ี
3.3.1 (3) าารส่กเสรบมและสปับสปจป
าารจัดท าแนปชจมชป 
3.3.3 (๔) าบจารรมาารฏระเมบปนล
าารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาล 
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มบตบที่ 3 รวม 
๖ มาตราาร ๘ าบจารรม 

๒ โครกาาร 
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

 

4. าาร
เสรบมสร้า
กและ
ฏรับฏรจก
าลไาใป
าาร
ตรวจสง
บาาร
ฏิบบัตบ
ราชาาร
ขงก
งกค์าร
ฏาครงก
ส่วป
ท้งกถบ่ป 

4.1 มีาารจัดวาก
ระบบและรายกาป
าารควบคจมภายใป
ตามที่คณะารรมาาร
ตรวจเกบปแน่ปดบป
า าหปด 

4.1.1 (1) โครกาารจัดท าแนปาาร
ตรวจสงบภายใปฏระจ าฏ ีฏระจ าฏี
กบฏระมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
4.1.1 (2) โครกาารจัดท ารายกาปาาร
ควบคจมภายใป 
4.1.2 (1) าบจารรมตบดตามฏระเมบปนล
าารควบคจมภายใป 
4.1.2 (2) มาตราารตบดตาม
ฏระเมบปนลระบบควบคจมภายใป
เทศบาลท่าแร่ 
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 4.2 าารสปับสปจปให้         
ภาคฏระชาชปมีสว่ป
ร่วมตรวจสงบาาร
ฏิบบัตบหรืงาาร
บรบหารราชาาร ตาม
ช่งกทากที่สามารถ
ด าเปบปาารได้ 

4.2.1 (1) าบจารรมาารรายกาปนลาาร
ใช้จ่ายเกบปให้ฏระชาชปได้รับทราบ 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3 าารส่กเสรบม
บทบาทาาร
ตรวจสงบขงกสภา
ท้งกถบ่ป 

4.3.1 (1) โครกาารงบรมให้
ความรู้ด้าประเบียบ าฎหมาย
ท้งกถบ่ป นู้บรบหาร และสมาชบา
สภาท้งกถบ่ป 
4.3.1 (2) าบจารรมส่กเสรบม
สมาชบาสภาทง้กถบ่ปให้มี
บทบาทใปาารตรวจสงบาาร
ฏิบบัตบกาปขงกฝ่ายบรบหาร 
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 4.4 เสรบมพลักาารมี
ส่วปร่วมขงกชจมชป 
(Community) และ
บูรณาาารทจาภาค
ส่วปเพื่งต่งต้าปาาร 
ทจจรบต 

4.4.1 (1)  าบจารรมาารตบดฏอาย
ฏระชาสัมพัปธา์รณีพบเห็ปาาร
ทจจรบต 
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มบตบที่ 4 รวม 
๑  มาตราาร ๔ าบจารรม 

๓ โครกาาร 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมปูญแห่กราชงาณาจัารไทย พจทธศัาราช 2550 มาตรา 279 บัญญัตบให้มีฏระมวลจรบยธรรม เพื่งา าหปด
มาตรฐาปทากจรบยธรรมขงกนู้ด ารกต าแหป่กทากาารเมืงก ข้าราชาาร หรืงเจ้าหป้าที่ขงกรัฐแต่ละฏระเภท โดยให้มีาลไาและ
ระบบใปาารบักคับใช้งย่ากมีฏระสบทธบภาพ และฏระางบาับฏระาาศฏระมวลจรบยธรรมเทศบาลต าบลท่าแร่ ลกวัปที่ ๑ เดืงป
ตจลาคม 25๕๘ ซึ่กหัวใจส าคัญขงกาารท ากาปร่วมาัปเฏ็ปหมู่คณะงีางย่ากที่ขาดไม่ได้คืงคจณธรรม จรบยธรรม เพราะคจณธรรม
และจรบยธรรม หมายถึก าารฏระพฤตบ ฏิบบัตบ งัปถูาต้งกดีกาม ทั้ก าาย วาจา ใจ ทั้กต่งตปเงก ต่งนู้งื่ป และต่งสักคม ซึ่กถ้ า
บจคลาารทจาคปที่ท ากาปร่วมาัปมีคจณธรรมและจรบยธรรมฏระจ าใจขงกตปเงกแล้ว าารฏิบบัตบกาปทจางย่ากต้งกลจล่วกไฏด้วยดี 
และมีฏระสบทธบภาพ รวดเร็ว โฏร่กใส สามารถตรวจสงบได้และนู้มารับบรบาารงย่ากฏระชาชปา็จะได้รับความเช่ืงมั่ปและ
ไว้วากใจท่ีจะเข้ามารับบรบาารที่งกค์ารปั้ปๆ 
 ฏระางบาับเทศบาลต าบลท่าแร่  ต้งกาารเตรียมความพร้งมทั้กใปด้าปคป ได้แา่ บจคลาารทั้กข้าราชาาราารเมืงกฝ่าย
บรบหาร ข้าราชาาราารเมืงกฝ่ายสภาท้งกถบ่ป และข้าราชาารฝ่ายฏระจ า รวมถึกพปัากาปจ้าก จึกได้มีาารจัดท าโครกาารงบรม
คจณธรรม และจรบยธรรม แา่นู้บรบหาร สมาชบาสภา และพปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ ดักาล่าวปี้ข้ึป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่งเฏ็ปาารฏลูาและฏลจาจบตส าปึาาารต่งต้าปาารทจจรบต 
 3.2 เพื่งเฏ็ปาารสร้ากจบตส าปึาและความตระหปัาใปาารฏิบบัตบราชาารตามง าปาจหป้าที่ให้เาบดฏระโยชป์สจขแา่
ฏระชาชป 
 3.3 เพื่งสร้ากจบตส าปึาและความตระหปัาใปาารฏระพฤตบฏิบบัตบตามฏระมวลจรบยธรรม 
 3.4 เพื่งสร้ากจบตส าปึาและความตระหปัาท่ีจะไม่าระท าาารขัดาัปแห่กนลฏระโยชป์หรืงมีนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
4. เป้าหมาย 
 นู้บรบหาร สมาชบาสภา และพปัากาป จ าปวป ๘๘ คป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดงบรมคจณธรรมและจรบยธรรมแา่นู้บรบหาร สมาชบาสภา และพปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ โดยเชบญวบทยาารที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถ่ายทงดความรู้และฏระสบาารณ์ต่ากๆ ใปาารฏลูาและฏลจาจบตส าปึาาารต่งต้าปาารทจจรบต ให้
ฏระพฤตบฏิบบัตบราชาารโดยยึดมั่ปใปหลัาคจณธรรม และจรบยธรรม และมีาารศึาษาดูกาปหรืงท าาบจารรมปงาสถาปที่ใปบาก
โงาาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส าปัาฏลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ฏระชาชปนู้มารับบรบาารที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ฏระเมบปความพึกพงใจาารฏิบบัตบกาปขงกพปัากาป โดยใช้แบบ
ฏระเมบปเฏ็ปตัวช้ีวัด และต้งกได้รับนลาาฏระเมบปมาต่ าาว่าร้งยละ 70 
 



นลลัพธ์ 
 นู้บรบหาร สมาชบาสภา และพปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ เาบดจบตส าปึาที่ดีใปาารต่งต้าปาารทจจรบต และฏระพฤตบ
ฏิบบัตบโดยยึดมั่ปตามหลัาฏระมวลจรบยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าแร”่ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ฏระาาศใช้ฏระมวลจรบยธรรมขงกเทศบาล พ.ศ. 25๕๙ โดยา าหปดาลไาและระบบใป
าารบักคับใช้งย่ากมีฏระสบทธบภาพ ท้ักปี้ าารฝ่าฝืปหรืงไม่ฏิบบัตบตามมาตรฐาปทากจรบยธรรมดักาล่าว ให้ถืงว่าเฏ็ปาาราระท านบด
ทากวบปัย ซึ่กมีาารา าหปดขั้ปตงปาารลกโทษตามความร้ายแรกแห่กาาราระท า  โดยจะต้งกยึดมั่ปใปค่าปบยมหลัาขงกมาตรฐาป
จรบยธรรม 9 ฏระาาร ได้แา่ ยึดมั่ปใปคจณธรรมและจรบยธรรม, มีจบตส าปึาที่ดี ซื่งสัตย์ สจจรบต และรับนบดชงบ,ยึดถืงฏระโยชป์
ขงกฏระเทศชาตบเหปืงาว่าฏระโยชป์ส่วปตป และไม่มีฏระโยชป์ทับซ้งป,ยืปหยัดท าใปสบ่กที่ถูาต้งก เฏ็ปธรรม และถูาาฎหมาย, 
ให้บรบาารแา่ฏระชาชปด้วยความรวดเร็วมีงัธยาศัย และไม่เลืงาฏิบบัตบ , ให้ข้งมูลข่าวสารแา่ฏระชาชปงย่ากครบถ้วป ถูาต้งก 
และไม่บบดเบืงปข้งเท็จจรบก,มจ่กนลสัมฤทธบ์ขงกกาป รัาษามาตรฐาป มีคจณภาพโฏร่กใส และตรวจสงบได้, ยึดมั่ปใประบงบ
ฏระชาธบฏไตยงัปมีพระมหาาษัตรบย์ทรกเฏ็ปฏระมจข และยึดมั่ปใปหลัาจรรยาวบชาชีพขงกงกค์าร ปงาจาาปี้ ส าปัากาป า .พ.   
ได้า าหปดแปวทากาารด าเปบปาารตามฏระมวลจรบยธรรมข้าราชาาร พลเรืงปารณีาารเรี่ยไร และารณีาารให้หรืงรับขงกขวัญ
หรืงฏระโยชป์งื่ปใด โดยมีวัตถจฏระสกค์เพื่งา าหปดให้ข้าราชาารต้งกละเว้ปจาาาารแสวกหาฏระโยชป์ที่มบชงบ โดยงาศัย
ต าแหป่กหป้าที่และไม่าระท าาารงัปเฏ็ปาารขัดาัประหว่ากฏระโยชป์  ส่วปตปและฏระโยชป์ส่วปรวม  

ดักปั้ป เพื่งให้เาบดความโฏร่กใสใปาารฏิบบัตบกาปและเฏ็ปที่เช่ืงถืงไว้วากใจขงกฏระชาชป เทศบาลต าบลท่าแร่        
ได้จัดท ามาตราาร “ส่กเสรบมาารฏิบบัตบกาปตามฏระมวลจรบยธรรมขงกเทศบาลต าบลท่าแร่” ขึ้ป เพื่งให้บจคลาารทั้กฝ่าย
าารเมืงกและฝ่ายฏระจ าทจาระดับป าไฏใช้ใปาารฏิบบัตบหป้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สจจรบต มีคจณธรรม จรบยธรรม ไม่าระท าาารงัป
เฏ็ปาารขัดาัปแห่กนลฏระโยชป์หรืงาารมีนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปเครื่งกมืงา าาับความฏระพฤตบขงกข้าราชาารที่สร้ากความโฏร่กใส มีมาตรฐาปใปาารฏิบบัตบกาปท่ีชัดเจป
และเฏ็ปสาาล 
 3.2 เพื่งยึดถืงเฏ็ปหลัาาารและแปวทากาารฏิบบัตบกาปงย่ากสม่ าเสมง ท้ักใประดับงกค์ารและระดับบจคคลและเฏ็ป
เครื่งกมืงาารตรวจสงบาารท ากาปด้าปต่ากๆ ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เพื่งให้าารด าเปบปกาปเฏ็ปไฏตามหลัาคจณธรรม 
จรบยธรรม มีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนล 
 3.3 เพื่งท าให้เาบดรูฏแบบงกค์ารงัปเฏ็ปท่ียงมรับ เพบ่มความป่าเชื่งถืง เาบดความมั่ปใจแา่นู้รับบรบาารและฏระชาชป
ทั่วไฏ ตลงดจปนู้มีส่วปได้เสีย 
 3.4 เพื่งให้เาบดพัปธะนูาพัประหว่ากงกค์ารและข้าราชาารใปทจาระดับ โดยให้ฝ่ายบรบหารใช้ง าปาจใปขงบเขต สร้าก
ระบบความรับนบดชงบขงกข้าราชาารต่งตปเงก ต่งงกค์าร ต่งนู้บักคับบัญชาต่งฏระชาชปและต่งสักคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่งฏองกาัปาารแสวกหาฏระโยชป์โดยมบชงบและความขัดแย้กทากนลฏระโยชป์ที่งาจเาบดขึ้ป รวมทั้กเสรบมสร้าก
ความโฏร่กใสใปาารฏิบบัตบกาป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภา พปัากาปเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ า และพปัากาปจ้ากทั่วไฏ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เนยแพร่ฏระมวลจรบยธรรมขงกเทศบาลต าบลท่าแร่เพื่งใช้เฏ็ปค่าปบยมส าหรับงกค์าร ข้าราชาารทจาคปพึกยึดถืง
เฏ็ปแปวทากฏิบบัตบควบคู่ไฏาับระเบียบและาฎข้งบักคับงื่ปๆ งย่ากทั่วถึกและมีฏระสบทธบภาพ 
 2. เนยแพร่ฏระชาสัมพัปธ์เาี่ยวาับฏระมวลจรบยธรรมขงกเทศบาลต าบลท่าแร่เฏิดเนยเฏ็ปาารทั่วไฏแา่สาธารณชปให้มี
ส่วปร่วมรับรู้และร่วมตบดตามตรวจสงบตามฏระาาศคณะารรมาารข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร เรื่งก า าหปดให้ข้งมูลข่าวสาร
ตามเาณฑ์มาตรฐาปความโฏร่กใสและตัวช้ีวัดความโฏร่กใสขงกหป่วยกาปขงกรัฐเฏ็ปข้งมูลข่าวสารที่ต้งกจัดไว้ให้ฏระชาชป
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหปึ่ก (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส าปัาฏลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภา พปัากาปเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ า พปัากาปฏิบบัตบกาปตามฏระมวลจรบยธรรมขงกเทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการโครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะนู้บรบหาร สมาชบาสภางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปและพปัากาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป เฏ็ปนู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเฏ็ปาลไาหลัาขงกฏระเทศใปาารให้บรบาารสาธารณะเพื่งตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชปใปท้งกถบ่ป 
ทั้กยักมีหป้าที่และความรับนบดชงบส าคัญใปงัปที่จะบ าบัดทจาข์บ ารจกสจขและสร้ากคจณภาพชีวบตที่ดีให้แา่ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป     
โดยให้สงดคล้งกาับปโยบายขงกรัฐบาลและท้งกถบ่ป ดักปั้ป าารที่ฏระชาชปใปแต่ละท้งกถบ่ปจะมีความเฏ็ปงยู่ที่ดีมีความสจข
หรืงไม่ จึกขึ้ปงยู่าับาารฏระพฤตบฏิบบัตบขงกคณะนู้บรบหาร สมาชบาสภางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป และพปัากาปขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปทจาคปเฏ็ปนู้มีคจณธรรม ฏิบบัตบตปงยู่ใปารงบจรบยธรรม เฏ็ปนู้มีจบตส าปึาที่จะตงบสปงกคจณแน่ปดบปด้วย
าาราระท าทจาสบ่ก เพื่งคจณฏระโยชป์ขงกฏระชาชปและฏระเทศชาตบ 
 คณะรัฐมปตรีใปาารฏระชจมเมื่งวัปท่ี 26 สบกหาคม 2551 มีมตบเห็ปชงบใปหลัาาารเาี่ยวาับยจทธศาสตร์าารส่กเสรบม
คจณธรรม จรบยธรรมใปภาครัฐไว้ 5 ยจทธศาสตร์ โดยใปยจทธศาสตร์ที่ 4 าารส่กเสรบมคจณธรรมใปงกค์ารเพื่งเฏ็ปต้ปแบบให้
ข้าราชาารได้เรียปรู้และฏิบบัตบตาม โดยได้า าหปดแปวทากาารพัฒปาข้าราชาารทจาระดับงย่ากจรบกจักและต่งเปื่งก ให้ตระหปัา
ใปาารเฏ็ปข้าราชาารที่มีเาียรตบ ศัาดบ์ศรี รู้จัาความพงเพียกเฏ็ปตัวงย่ากที่ดีขงกสักคม ยึดมั่ปใปคจณธรรม ยืปหยัดใปสบ่กที่ถูาต้งก
ตระหปัาใปคจณความดีและาฎแห่การรม ซื่งสัตย์ สจจรบต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจใปเรื่งกพฤตบารรมที่แสดกให้เห็ปถึกาารมี
คจณธรรม จรบยธรรม าารตัดสบปใจที่จะาระท าหรืงไม่าระท าาารใดได้งย่ากเหมาะสม งัปรวมถึกาารฏองกาัปาาราระท าทจจรบตใป
ระบบราชาารด้วย 
 ดักปั้ป เพื่งเฏ็ปาารเสรบมสร้ากความซื่งสัตย์ สจจรบต ฏลูาฝักทัศปคตบและวัฒปธรรมที่ดีใปาารต่งต้าปาารทจจรบตและ
ฏระพฤตบมบชงบ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าโครกาารเสรบมสร้ากความซื่งสัตย์ สจจรบต และฏลูาฝักทัศปคตบวัฒปธรรมที่ดีใป
าารต่งต้าปาารทจจรบตขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่งฏรับเฏลี่ยปฐาปความคบดขงกคณะนู้บรบหาร สมาชบาสภาเทศบาล พปัากาปเทศบาล พปัากาปครูเทศบาล 
ลูาจ้ากฏระจ าและพปัากาปจ้ากขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้มีจบตสาธารณะและเห็ปแา่ฏระโยชป์ส่วปรวมมาาาว่าฏระโยชป์ส่วปตป 
 2. เพื่งฏลูาฝักจบตส าปึาและค่าปบยมที่ดีใปาารต่งต้าปาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบให้แา่คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภา
เทศบาล พปัากาปเทศบาล พปัากาปครูเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ าและพปัากาปจ้ากขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 3. เพื่งให้ความรู้แา่คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภาเทศบาล พปัากาปเทศบาล พปัากาปครูเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ าและ
พปัากาปจ้าก ตามฏระมวลจรบยธรรมข้าราชาารส่วปท้งกถบ่ปเพื่งฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 4. เพื่งให้คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภาเทศบาล พปัากาปเทศบาล พปัากาปครูเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ าและพปัากาปจ้าก 
ได้รับาารพัฒปาจบตใจ และพัฒปาตปเงกให้มีจบตสาธารณะเาบดความส าปึาร่วมใปาารเสรบมสร้ากสักคมแห่กคจณธรรมและ
สมาปฉัปท์ ฏระพฤตบตป เฏ็ปพลเมืงกดี สร้ากฏระโยชป์ให้แา่ครงบครัว ฏระชาชป และฏระเทศชาตบ สร้ากจบตส าปึาใปาาร
าระท าความดี รู้จัาาารให้ าารเสียสละและาารบ าเพ็ญสาธารณะฏระโยชป์ร่วมาัป 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะนู้บรบหาร พปัากาปเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ า และพปัากาปจ้ากขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ จ าปวป  ๘๘ คป 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตจลาคม ๒๕๖๐ – าัปยายป 25๖๑ 
 



6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
7. วิธีการด าเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่งก าารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปเาี่ยวาับาารฏิบบัตบกาป และาารฏรับเฏลี่ยปฐาปความคบดขงก
เจ้าหป้าท่ีรัฐใปาารรัาษานลฏระโยชป์สาธารณะเพื่งาารต่งต้าปาารทจจรบต 
 7.2 บรรยายเรื่งก าารฏิบบัตบตามฏระมวลจรบยธรรมขงกข้าราชาาราารเมืงกท้งกถบ่ปฝ่ายบรบหารและฝ่ายสภาท้งกถบ่ป 
และฏระมวลจรบยธรรมขงกข้าราชาารส่วปท้งกถบ่ป 
 7.3 แบ่กาลจ่มท าาบจารรมเาี่ยวาับาารเสรบมสร้ากความซื่งสัตย์ สจจรบต และฏลูาฝักทัศปคตบและวัฒปธรรมที่ดีให้แา่
คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภาเทศบาล พปัากาปเทศบาล พปัากาปครูเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ าและพปัากาปจ้ากขงกเทศบาลต าบล
ท่าแร่ 
 7.4 ทดสงบา่งปและหลักาารฟักบรรยาย 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจขงกนู้เข้าร่วมโครกาาร ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 75 
 2. จ าปวปนู้เข้าร่วมโครกาาร ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 80 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยจทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต ระยะที่  ๕ (พ.ศ. 25๖๑ – 256๕) มจ่กสู่าารเฏ็ป

ฏระเทศที่มีมาตรฐาปทากคจณธรรมจรบยธรรม เฏ็ปสักคมมบตบใหม่ที่ฏระชาชปไม่เพบาเฉยต่งาารทจจรบตทจารูฏแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมืงจาาฝ่ายาารเมืงก หป่วยกาปขงกรัฐ ตลงดจปฏระชาชป ใปาารพบทัาษ์รัาษานลฏระโยชป์ขงกชาตบและฏระชาชปเพื่งให้
ฏระเทศไทยมีศัาดบ์ศรีและเาียรตบภูมบใปด้าปความโฏร่กใสทัดเทียมปาปางารยฏระเทศ โดยา าหปดวบสัยทัศป์ “ฏระเทศไทยใส
สะงาด ไทยทั้กชาตบต้าปทจจรบต” มีเฏอาหมายหลัาเพื่งให้ฏระเทศไทยได้รับาารฏระเมบปดัชปีาารรับรู้าารทจจรบต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 50 ใปฏี พ.ศ. 2564 

ดักปั้ป เพื่งให้าารบรบหารกาปใปพื้ปที่สามารถตงบสปงกต่งแนปยจทธศาสตร์ฯ ข้ากต้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้
า าหปดแปวทาก/มาตราารเสรบมสร้ากงกค์ความรู้ด้าปาารทจจรบตขึ้ป เพื่งให้สามารถแฏลกแนปยจทธศาสตร์ว่าด้วยาารฏองกาัปและ
ฏราบฏรามาารทจจรบต ไฏสู่าารฏิบบัตบที่เฏ็ปรูฏธรรมและเาบดความยั่กยืปใปาารฏิบบัตบ 
3. วัตถุประสงค์ 
            3.1 เพื่งเสรบมสร้ากงกค์ความรู้ด้าปาารต่งต้าปาารทจจรบตแา่คณะนู้บรบหารท้งกถบ่ป สมาชบาสภาท้งกถบ่ป ข้าราชาาร
ฝ่ายฏระจ า ลูาจ้ากฏระจ า ตลงดจปพปัากาปท่ัวไฏ 
 3.2 เพื่งสร้ากจบตส าปึาและความตระหปัาใปาารฏระพฤตบตามฏระมวลจรบยธรรมแา่คณะนู้บรบหารท้งกถบ่ป สมาชบา
สภาท้งกถบ่ป ข้าราชาารฝ่ายฏระจ า ลูาจ้ากฏระจ า ตลงดจปพปัากาปท่ัวไฏ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้งมูล/งกค์ารความรู้ด้าปาารต่งต้าปาารทจจรบตที่ป ามาเนยแพร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียกฐาปข้งมูล/งกค์ความรู้เาี่ยวข้งกาับาารฏลูาจบตส าปึาด้าปาารต่งต้าปาารทจจรบ ต งาทบ 
าฎหมาย ฏ.ฏ.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่งฏระชาสัมพัปธ์ต่ากๆ ท่ีเาี่ยวข้งกาับาารฏลูาจบตส าปึา 



 2. เนยแพร่ ฏระชาสัมพัปธ์และสร้ากเสรบมงกค์ความรู้ ให้บจคลาารใปสักาัดได้รับทราบและถืงฏิบบัตบงย่ากเคร่กครัด 
น่าปโครกาาร/าบจารรม และสื่งช่งกทากต่ากๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ าปวปข้งมูล/งกค์ารความรู้ด้าปาารต่งต้าปาารทจจรบตที่ป ามาเนยแพร่ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถาปาารณ์หรืงาราระท าขงกบจคคลมีนลฏระโยชป์ส่วปตปเข้ามาเาี่ยวข้งกจปส่กนลาระทบต่งาารตัดสบปใจหรืง
าารฏิบบัตบหป้าที่ใปต าแหป่ก าาราระท าดักาล่าวงาจเาบดขึ้ปโดยรู้ตัวหรืงไม่รู้ตัว ทั้กเจตปาหรืงไม่เจตปาหรืงหรืงบากเรื่งกเฏ็ป
าารฏิบบัตบสืบต่งาัปมาจปไม่เห็ปว่าจะเฏ็ปสบ่กนบดแต่งย่ากใด พฤตบารรมเหล่าปี้เฏ็ปาาราระท าความนบดทากจรบยธรรมขงก
เจ้าหป้าที่ขงกรัฐที่ต้งกค าปึกถึกนลฏระโยชป์สาธารณะ (ฏระโยชป์ขงกส่วปรวม) แต่าลับตัดสบปใจฏิบบัตบหป้าที่โดยค าปึกถึก
ฏระโยชป์ขงกตปเงกหรืงพวาพ้งก 
 “นลฏระโยชป์ทับซ้งป” หมายถึก สถาปาารณ์ที่เจ้าหป้าที่ขงกรัฐมีนลฏระโยชป์ส่วปตปงยู่ และมีาารใช้งบทธบพลตาม
ง าปาจหป้าที่ละความรับนบดชงบเพื่งให้เาบดฏระโยชป์ส่วปตัว โดยา่งให้เาบดนลเสียต่งนลฏระโยชป์ส่วปรวม นลฏระโยชป์       
ทับซ้งปมีหลาาหลายรูฏแบบ ไม่จ าาัดงยู่ใปรูฏขงกตัวเกบปหรืงทรัพย์สบปเท่าปั้ป แต่รวมถึกนลฏระโยชป์งื่ปๆ ที่ไม่ใช่รูฏตัวเกบป
หรืงทรัพย์สบปา็ได้ งาทบาารแต่กตั้กพรรคพวาเข้าไฏด ารกต าแหป่กใปงกค์ารต่ากๆ ทั้กใปหป่วยราชาาร รัฐวบสาหาบจ และบรบษัท
จ าาัด หรืงาารที่บจคคลนู้มีง าปาจท่ีตัดสบปใจให้ญาตบพี่ป้งกหรืงบรบษัทท่ีตปมีส่วปได้ส่วปเสียได้รับสัมฏทาปหรืงนลฏระโยชป์จาา
ทากราชาารโดยมบชงบ ทั้กปี้หมายรวมถึกความขัดแย้กาัประหว่ากนลฏระโยชป์ส่วปตปและนลฏระโยชป์ส่วปรวม หป่วยกาป
ภาครัฐทจาหป่วยกาปต้งกเข้ารับาารฏระเมบปคจณธรรมและความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาปภาครัฐ โดยา าหปดให้
หป่วยกาปควรมีาารฏระชจมหรืงสัมมปาภายใปงกค์าร เพื่งให้ความรู้เรื่งกาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปแา่เจ้าหป้าที่ เพื่ง
ฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่  จึกได้จัดาบจารรมให้ความรู้ ความเข้าใจาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป                  แา่
บจคลาารใปเทศบาลต าบลท่าแร่  เพื่งฏองกาัปาารทจจรบตใปาารฏิบบัตบราชาาร จึกได้จัดาบจารรมฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
น่าปาารฏระชจมนู้บรบหาราับพปัากาป  เพื่งให้พปัากาปทจาคปท ากาปโดยยึดถืงระเบียบ าฎหมาย คจณธรรม จรบยธรรม เพื่งเฏ็ป
เครื่งกา าาับความฏระพฤตบขงกตป เพื่งไม่ให้เาบดนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ความรู้ ความเข้าใจแา่พปัากาปส่วปต าบล พปัากาปจ้ากเาี่ยวาับาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 3.2 เพื่งเสรบมสร้ากพฤตบารรมและวบธีาารท ากาปท่ีสจจรบตโฏร่กใสขงกข้าราชาารและเจ้าหป้าท่ีขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 3.3 เพื่งเสรบมสร้ากให้ข้าราชาารและเจ้าหป้าท่ีขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ มีจบตส าปึา ค่าปบยม และวัฒปธรรมเรื่งกความ
ซื่งสัตย์ สจจรบต มจ่กมั่ปท ากาปงย่ากมีฏระสบทธบภาพ มีคจณธรรมงัปมั่ปคก ส่กนลให้หป่วยกาปฏลงดจาาาารทจจรบตคงร์รัฏช่ัป มจ่กสู่าาร
เฏ็ปข้าราชาารท้งกถบ่ปไทยใสสะงาด 
4. เป้าหมาย 
 พปัากาปส่วปต าบลและพปัากาปจ้ากเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดฏระชจมฏระจ าเดืงป และให้ความรู้เรื่งกนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 



7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๓ ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พปัากาปเทศบาลและพปัากาปจ้ากมีความเข้าใจเรื่งกนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 นลลัพธ์ 
 พปัากาปเทศบาลและพปัากาปจ้ากมีความรู้เาี่ยวาับนลฏระโยชป์ทับซ้งป และมีความฏระพฤตบฏิบบัตบกาปไม่ยจ่ ก
เาี่ยวาับนลฏระโยชป์ทับซ้งป 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้าารป าขงกพลเงาฏระยจทธ์ จัปทร์โงชา ได้ให้ความส าคัญาับาารนลัาดัปให้าารฏองกาัปและฏราบฏราม
าารทจจรบตเฏ็ปวาระแห่กชาตบ และรัฐบาลได้แถลกปโยบาย 11 ด้าป งัปรวมถึกฏระเด็ปเรื่งกาารส่กเสรบมาารบรบหารราชาาร
แน่ปดบปที่มีธรรมาภบบาลและาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบใปภาครัฐ โดยจัดระบบงัตราา าลักและ
ฏรับฏรจกค่าตงบแทปบจคลาารภาครัฐให้เหมาะสมและเฏ็ปธรรมยึดหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี เพื่งสร้ากความเช่ืงมั่ป
วากใจใประบบราชาารเสรบมสร้ากระบบคจณธรรม รวมทั้กฏรับฏรจกและจัดให้มีาฎหมายที่ครงบคลจมาารฏองกาัปและฏราบฏราม
าารทจจรบตและาารมีนลฏระโยชป์ทับซ้งปใปภาครัฐทจาระดับ 
 ฏัจจจบัปหป่วยกาปต่ากๆ เช่ป ส าปัากาป า.พ. จึกได้เนยแพร่งกค์ความรู้ที่เาี่ยวข้งกาับาารฏองกาัปและฏราบฏรามาาร
ทจจรบต โดยเฉพาะเรื่งกนลฏระโยชป์ทับซ้งป (Conflict of Interest) ส าปัากาปคณะารรมาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต
แห่กชาตบ ร่วมาับส าปัากาปคณะารรมาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตใปภาครัฐ และงกค์ารตามรัฐธรรมปูญ ได้จัดท า
ยจทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒปาเครื่งกมืงาารฏระเมบป
คจณธรรมและความโฏร่กใสาารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาปภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 2560 ครงบคลจมฏระเด็ปาารฏระเมบป 5 ด้าป งัปรวมถึก าารต่งต้าปาารทจจรบตใปงกค์าร ซึ่กสปับสปจปให้
หป่วยกาปภาครัฐด าเปบปาารเรื่งกเาี่ยวาับนลฏระโยชป์ทับซ้งป น่าปาบจารรมต่ากๆ งัปรวมถึกาารให้ความรู้ตามคู่มืงหรืง
ฏระมวลจรบยธรรมเาี่ยวาับาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปแา่เจ้าหป้าที่ใปหป่วยกาปด้วย 
 เพื่งตงบสปงกปโยบายรัฐบาลและยจทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตข้ากต้ป และเพื่งป า
เครื่งกมืงาารฏระเมบปคจณธรรมและความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาปภาครัฐาารฏิบบัตบให้เฏ็ปาลไาส าคัญที่จะ
ฏองกาัปาารทจจรบต โดยเฉพาะาาราระท าท่ีเงื้งต่งาารมีนลฏระโยชป์ทับซ้งปขงกเจ้าหป้าท่ีใปภาครัฐ เทศบาลท่าแร่             จึก
ได้ตระหปัาและเห็ปถึกความส าคัญขงกาารจัดหาคู่มืงาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปขึ้ป เพื่งเฏ็ปฏระโยชป์ใปาารเสรบมสร้าก
ความรู้ความเข้าใจแา่บจคลาารให้เาบดความตระหปัาถึกฏัญหาใปเรื่งกดักาล่าว รวมทั้ก เฏ็ปข้งมูลให้ฏระชาชปและนู้สปใจได้
ศึาษา เพื่งเฏ็ปพ้ืปฐาปาารฏิบบัตบตปใปาารร่วมาัปรณรกค์สร้ากสักคมไทยให้เฏ็ปสักคมที่ใสสะงาด ลดระดับาารทจจรบตฏระพฤตบ
มบชงบใปสักคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐาปสาาลได้ต่งไฏ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งนลบตคู่มืงาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปขงกเทศบาลท่าแร่ ให้บจคลาารนู้ฏิบบัตบกาปป าไฏเฏ็ปงกค์ความรู้
ใปาารท ากาปให้เฏ็ปไฏด้วยความถูาต้งก 
 3.2 เพื่งเฏ็ปฏระโยชป์ใปาารเสรบมสร้ากความรู้ ความเข้าใจแา่บจคลาารให้เาบดความตระหปัาถึกฏัญหาาารทจจรบต         
คงร์รัฏชัป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บจคลาารมีคู่มืงาารฏิบบัตบกาปเพื่งฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 



5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึาษาและรวบรวมข้งมูล 
 2. จัดท า (ร่าก) คู่มืงาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 3. ตรวจสงบความถูาต้งก 
 4. จัดท าคู่มืงาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 5. แจาจ่ายให้บจคลาาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๕ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีาารจัดท าคู่มืงาารฏิบบัตบกาปเพ่ืงฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัตบฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต พ.ศ. 2542 และที่แา้ไข

เพบ่มเตบม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 า าหปดเรื่งกาารขัดาัปขงกนลฏระโยชป์ส่วปตัวและส่วปรวมไว้ เพื่งลดระบบ
งจฏถัมภ์ใปสักคมไทย ให้เจ้าหป้าที่ขงกรัฐมีจบตส าปึาแยาแยะฏระโยชป์ส่วปบจคคลและฏระโยชป์ส่วปรวมงงาจาาาัปได้       
หาาเจ้าหป้าที่ขงกรัฐฝ่าฝืปให้ถืงเฏ็ปความนบดตามฏระมวลาฎหมายงาญาด้วย 

าารขัดาัปแห่กนลฏระโยชป์ หรืง “Conflict of Interest” ได้รับาาราล่าวถึกงย่ากาว้ากขวากใปรงบหลายฏีที่น่าปมา 
โดยเฉพาะงย่ากยบ่ก ใปช่วกระยะเวลาที่ฏระเทศไทยา าลักเนชบญาับฏัญหาาารทจจรบตคงร์รัฏชัปขงกนู้ด ารกต าแหป่กทากาารเมืงก
หรืงนู้ด ารกต าแหป่กระดับสูกใปงกค์ารต่ากๆ ซึ่กได้ส่กนลาระทบต่งาารพัฒปาเศรษฐาบจและสักคมขงกฏระเทศรวมทั้กได้สร้าก
ความเสียหายให้าับฏระชาชปโดยส่วปรวม 

จาาสถาปาารณ์ข้ากต้ป จ าเฏ็ปที่หป่วยกาปภาครัฐต้งกเร่กสร้ากงกค์ความรู้ให้บจคลาารมีความพร้งมที่จะเข้าใจสาเหตจ
และฏัจจัยที่ป าสู่าารคงร์รัฏชัป เพื่งจะได้หาทากฏองกาัปและฏิบบัตบหป้าที่ให้ห่ากไาลจาาต้ปเหตจต่ากๆ ที่ป าไฏสู่าารทจจรบต       
คงร์รัฏชัป โดยเฉพาะใปเรื่งกาารฏลูาฝักงกค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเาี่ยวาับความขัดแย้กระหว่ากนลฏระโยชป์ส่วปตปและ
นลฏระโยชป์ส่วปรวม รวมทั้กให้ตระหปัาถึกนลาระทบจาาฏัญหาความขัดแย้กาัประหว่ากนลฏระโยชป์ส่วปตปและ
นลฏระโยชป์ส่วปรวม หรืงเาบดเฏ็ปนลฏระโยชป์ทับซ้งป ซึ่กเฏ็ปฏัญหาเชบกโครกสร้ากที่เาี่ยวข้งกาับหลายมบตบ ทั้กมบตบด้าปสักคม 
าารเมืงกและาารบรบหารที่ส าคัญสะท้งปถึกวัฒปธรรมและค่าปบยมใปาารบรบหารที่ด้งยพัฒปา 

ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท ามาตราาร “ฏลูาฝักงกค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเาี่ยวาับ Conflict of 
Interest” ขึ้ป เพื่งสร้ากจบตส าปึาและเสรบมสร้ากจรบยธรรมขงกบจคลาารใปาารท ากาปเพื่งส่วปรวม ยึดถืงหลัาจรบยธรรมและ
นลฏระโยชป์ส่วปรวมใปาารฏิบบัตบราชาารเฏ็ปส าคัญ หาาข้าราชาารและพปัากาปเจ้าหป้าท่ีขงกรัฐขาดจบตส าปึาใปหป้าที่ท่ีจะ
ฏาฏองกนลฏระโยชป์ส่วปรวมขงกฏระเทศชาตบ มีาารใช้ง าปาจทากราชาารโดยมบชงบใปาารด าเปบปาบจารรมเพื่งเงื้งฏระโยชป์
ต่งตปเงก าลจ่ม พรรค พวาพ้งก เหปืงนลฏระโยชป์ส่วปรวมย่งมส่กนลาระทบต่งสถาบัปราชาาร และสร้ากความเสียหายต่ง
ฏระเทศชาตบและฏระชาชป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเสรบมสร้ากงกค์ความรู้เาี่ยวาับ Conflict of Interest แา่บจคลาารขงกเทศบาลต าบลทา่แร่ 



 3.2 เพื่งสร้ากจบตส าปึาและเสรบมสร้ากจรบยธรรมขงกบจคลาารใปาารท ากาปเพื่งส่วปรวม ยึดถืงหลัาจรบยธรรมและ
นลฏระโยชป์ส่วปรวมใปาารฏิบบัตบราชาารเฏ็ปส าคัญ งัปจะป ามาซึ่กาารฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งปใปงกค์าร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 าารฏระชจมบจคลาารเพื่งฏลูาฝักงกค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเาี่ยวาับ Conflict of Interest 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วากแนป/าารถ่ายทงดงกค์ความรู้ 
 2. งงาแบบาบจารรม 
 3. จัดเตรียมเงาสาร 
 4. ด าเปบปาารจัดฏระชจม 
 5. สรจฏรายกาปาารฏระชจม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๕ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีาารฏระชจมหรืงสัมมปาบจคลาารเพื่งฏลูาฝักงกค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเาี่ยวาับ Conflict of Interest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่ต าบลท่าแร่ ประจ าปี 25๖๒ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เปื่งกด้วยฏัจจจบัป โลาา าลักเนชบญาับสภาวะาารเฏลี่ยปแฏลกขงกสภาพภูมบงาาาศ (Climate Change) ที่ท าให้
งจณหภูมบโลาสูกขึ้ป หรืงที่เรียาว่า สภาวะโลาร้งป ซึ่กส่กนลให้เาบดฏราาิาารณ์ทากธรรมชาตบที่มีนลาระทบาับวบถีชีวบตขงก
มปจษย์ งาทบ เาบดความแห้กแล้ก มีไฟไหม้ฏ่า ฝปตาไม่ตรกฤดูาาล งาาาศหปาวและหบมะตาใปฏระเทศท่ีไม่เคยมีหบมะตา เฏ็ปต้ป      
ส่วปหป่ึกเฏ็ปนลมาจาาาารตัดไม้ท าลายฏ่าขงกมปจษย์ ดักป้ัป ฏระเทศต่ากๆ ทั่วโลา จึกได้ร่วมมืงาัปฏองกาัปและแา้ไขภาวะโลา
ร้งป ซึ่กเฏ็ปฏัญหาที่ส าคัญส่กนลาระทบต่งคจณภาพชีวบตขงกฏระชาชปทั้กใประดับภูมบภาคและระดับฏระเทศ าารเพบ่มพื้ปที่       
สีเขียวจึกเฏ็ปหปทากหปึ่กใปาารแา้ไขฏัญหาภาวะโลาร้งปโดยตรกเปื่งกจาาต้ปไม้เฏ็ปแหล่กดูดซับา๊าซคาร์บงปไดงงาไซด์ 
แหล่การงกมลพบษ และนลบตา๊าซงงาซบเจป งีาทั้กเฏ็ปาารสร้ากความสมดจลาารใช้พื้ปที่ให้เาบดความเหมาะสม ลดงจณหภูมบขงก
พื้ปนบวใปพื้ปที่ปั้ป ๆ ลกได้งย่ากป้งย 2 งกศาเซลเซียส เพื่งเฏ็ปาารแา้ไขฏัญหาภาวะโลาร้งป เทศบาลต าบลท่าแร่   จึกได้
จัดท าโครกาาร “ฏลูาต้ปไม้เพื่งเพบ่มพื้ปท่ีสีเขียว ลดภาวะโลาร้งปใปพื้ปที่ต าบลท่าแร่ ฏระจ าฏี 25๖๑” เพื่งให้ฏระชาชปได้มี
ส่วปร่วมใปาารแา้ไขฏัญหาภาวะโลาร้งปสร้ากเมืงกป่างยู่สวยกาม (Beautified City) และร่วมถวายเฏ็ปราชสัาาาระใป
วโราาสมหามกคลดักาล่าว ดักปั้ป างกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าโครกาารปี้ขึ้ปมาเพื่งเพบ่ม
พื้ปที่สีเขียวใปพื้ปที่าสบารรมขงกฏระชาชปและพื้ปที่ว่ากเฏล่าใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ เพื่งให้เาบดความร่มรื่ปแา่ชจมชป    
พร้งมท้ักเฏ็ปาารเพบ่มคจณภาพชีวบตขงกฏระชาชปใปชจมชป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ฏระชาชปตระหปัาใปคจณค่าขงกสบ่กแวดล้งม และรัาษาทรัพยาารธรรมชาตบงัปเฏ็ปสาธารณะร่วมาัป 
 3.2 เพื่งส่กเสรบมสปับสปจปให้ชจมชปเข้ามามีส่วปร่วมใปาารแา้ไขฏัญหาภาวะโลาร้งป โดยเพบ่มพื้ปที่สีเขียวใปต าบล 
ท่าแร่ 
 3.3 เพื่งให้ฏระชาชปป าหลัาฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียกมาใช้ใปชีวบตฏระจ าวัป เาบดความสมดจลเพบ่มมูลค่าทรัพยาารที่
มีและลดภาวะโลาร้งป 
 3.4 ส่กเสรบมสปับสปจปให้ชจมชปเฏ็ปเมืงกป่างยู่ สวยกาม (Beautified City) สร้ากความร่มรื่ปและคลายร้งปแา่
ฏระชาชป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปร่วมาัปฏลูาต้ปไม้  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้ปที่สาธารณะใปเขตต าบลท่าแร่  
 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ฏระสาปกาปาับส่วปราชาาร งกค์ารภาคเงาชป สถาบัปาารศึาษา าลจ่มพลักมวลชป และฏระชาชปใปท้งกถบ่ป
เข้าร่วมาบจารรม 
 6.2 ฏระสาปกาปาับหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งกและงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปใปพื้ปที่ ให้จัดเตรียมสถาปที่เพื่งฏลูา
ต้ปไม้ 
 6.3 จัดซื้งาล้าไม้ พัปธจ์ไม้ เพื่งใช้ใปโครกาาร 
 6.4 ด าเปบปาารฏลูาต้ปไม้โดยส่วปราชาาร งกค์ารภาคเงาชป สถาบัปาารศึาษา าลจ่มพลักมวลชป และฏระชาชปใป
ท้งกถบ่ป 
 6.5 ดูแลรัาษาและตบดตามนลโดยางกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒,๐๐๐  บาท 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้นู้เข้าร่วมาบจารรมมีความเข้าใจถึกความส าคัญขงกทรัพยาารธรรมชาตบและสบ่กแวดล้งม 
 10.2 ท าให้เพบ่มพื้ปท่ีฏ่าไม้และสบ่กแวดล้งมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลาร้งป 
 10.3 ท าให้ฏระชาชปมีจบตส าปึา ใปาารดูแลรัาษาทรัพยาารธรรมชาตบและสบ่กแวดล้งม 
 10.4 ท าให้เยาวชปและาลจ่มพลักมวลชปใช้เฏ็ปแปวทากใปาารสร้ากความสามัคคีและสร้ากความร่มรื่ปใปชจมชป 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลต าบลท่าแร่ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ฏระเทศไทยใปงดีตเฏ็ปพ้ืปที่ที่มีทรัพยาารฏ่าไม้งยู่เฏ็ปจ าปวปมาา แต่าารลัาลงบตัดไม้ท าลายฏ่าไม้ที่นบดาฎหมาย
ได้เพบ่มมาาขึ้ปงย่ากรวดเร็ว ท าให้ฏัจจจบัปทรัพยาารฏ่าไม้ขงกฏระเทศไทยมีจ าปวปลดป้งยลก ซึ่ กส่กนลาระทบต่งธรรมชาตบ
สบ่กแวดล้งมและระบบปบเวศต่ากๆ ตลงดจปวบถีชีวบตความเฏ็ปงยู่ขงกฏระชาชปเฏ็ปงย่ากมาา หป่วยกาปต่ากๆ ทั้กภาครัฐและ
ภาคเงาชปจึกได้มีาารรบเรบ่มโครกาารงปจรัาษ์ทรัพยาารฏ่าไม้ ซึ่กจะสามารถช่วยให้ธรรมชาตบขงกฏระเทศไทยาลับมามีความ
สมดจลเพบ่มมาาขึ้ป พระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชบปีปาถทรกมีความห่วกใยใปฏัญหาฏรบมาณฏ่าไม้ขงก
ฏระเทศ โดยทั้กสงกพระงกค์ท่าปได้พยายามคบดค้ปหาวบธีปาปัฏาารที่จะเพบ่มฏรบมาณฏ่าไม้ขงกฏระเทศไทยให้มาาขึ้ปงย่าก
มั่ปคกและยั่กยืป ซึ่กพระงกค์ท่าปได้เสปงวบธีที่เรียบก่ายและฏระหยัดใปาารด าเปบปกาป คืง แปวคบดเรื่งก “ฏลูาฏ่า 3 งย่าก          
เพื่งฏระโยชป์ 4 งย่าก” ฏลูาฏ่า 3 งย่าก ได้แา่ ฏลูาไม้ให้พงงยู่ พงาบป พงใช้ และระบบปบเวศป์ “พงงยู”่ หมายถึก          ไม้
เศรษฐาบจ ฏลูาไว้ท าที่งยู่งาศัยและจ าหป่าย “พงาบป” หมายถึก ฏลูาพืชเาษตรเพื่งาาราบปและสมจปไพร “พงใช้” หมายถึก 
ฏลูาไม้ไว้ใช้สงยโดยตรกและพลักกาป เช่ป ไม้ฟืป และไม้ไน่ เฏ็ปต้ป เพื่งฏระโยชป์ต่งระบบปบเวศป์ตามแปวฏรัชญาเศรษฐาบจ
พงเพียก 

เทศบาลต าบลท่าแร่ ใปฐาปะเฏ็ปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปที่งยู่ใาล้ชบดาับฏระชาชปมาาท่ีสจด ได้ตระหปัาถึกหป้าท่ี
และความรับนบดชงบใปาารร่วมาัปงปจรัาษ์ ฟื้ปฟู ทรัพยาารธรรมชาตบและสบ่กแวดล้งมใปชจมชป จึกได้จัดท าโครกาารฏรับฏรจกภูมบ
ทัศป์สวปสาธารณะ เทศบาลต าบลท่าแร่ เพื่งส่กเสรบมให้ฏระชาชปใปชจมชปได้ร่วมาัปงปจรัาษ์ ดูแลรัาษาทรัพยาารธรรมชาตบ
และสบ่กแวดล้งมใปชจมชปขงกตปเงก 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งเฏ็ปาารรัาษาฏระโยชป์สาธารณะ สร้ากความสามัคคี และสร้ากาลจ่มงาสาสมัครและพบทัาษ์สบ่กแวดล้งมใปชจมชป
เพบ่มมาาข้ึป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ฏลูาต้ปไม้และฏลูาฏ่าชจมชปใปเขตพื้ปที่รับนบดชงบขงกเทศบาลต าบลท่าแร่  โดยฏลูาพัปธจ์ไม้ฏระเภทต่ากๆ      
ทั้กไม้ยืปต้ป ไม้ฏระดับ ไม้นล ไม้ดงา และพืชนัาสวปครัว รั้วาบปได้ เฏ็ปต้ป 
 4.2 ดูแล งปจรัาษ์ ฟื้ปฟู สภาพแหล่กป้ า คูคลงก ที่เสื่งมโทรมใปเขตพื้ปที่รั บนบดชงบขงกเทศบาลต าบลท่าแร่       
โดยบูรณาาารร่วมาัปาับหป่วยกาปต่าก ๆ ทั้กภาครัฐ ภาคเงาชป และงกค์ารภาคฏระชาชปต่ากๆ  
 4.3 นู้เข้าร่วมโครกาาร ฏระางบด้วย คณะนู้บรบหาร สมาชบาสภา พปัากาป/ลูาจ้าก เทศบาลต าบลท่าแร่  นู้ป าชจมชป
าลจ่มต่าก ๆ ได้แา่ ฏระธาปชจมชป ฏระธาปาลจ่มนู้สูกงายจ ฏระธาป งสม. ฏระธาปาลจ่มสตรี ฯลฯ าลจ่มเด็าและเยาวชป ปัาเรียป 
ปัาศึาษา หป่วยกาปต่าก ๆ ทั้กภาครัฐ ภาคเงาชป และงกค์ารภาคฏระชาชปทจาภาคส่วป เฏ็ปต้ป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้ปที่สาธารณะฏระโยชป์ใปเขตชจมชปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดงบรมนู้เข้าร่วมโครกาารพร้งมช้ีแจกความเฏ็ปมาและแปวทากาารด าเปบปกาปตามโครกาาร (าลจ่มรวมทจา
ชจมชป) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคบดเห็ปาารจัดาบจารรมและาารจัดตั้กาลจ่มพบทัาษ์สบ่กแวดล้งมฏระจ าชจมชป (าลจ่มย่งยแต่ละ
ชจมชป) 
 6.3 จัดเวทีเสวปาตบดตามนลาารด าเปบปกาปาลจ่มพบทัาษ์สบ่กแวดล้งมฏระจ าชจมชป (าลจ่มย่งยแต่ละชจมชป) 



 6.4 จัดาบจารรมร่วมาัปฏลูาต้ปไม้ใปชจมชป พัฒปา ขจดลงา คูคลงก า าจัดวัชพืชใปแม่ป้ าคู คลงก ท าความสะงาด
ถปปและพื้ปที่สาธารณะฏระโยชป์ต่าก ๆ ใปชจมชปและใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 6.5 จัดาบจารรมพัฒปา ฏรับฏรจกภูมบทัศป์ และงปจรัาษ์ฟื้ปฟูทรัพยาารธรรมชาตบใปชจมชปให้มีความสวยกาม สะงาด 
ร่มรื่ป ป่าพัาน่งปหย่งปใจและเฏ็ปสถาปท่ีงงาา าลักาายขงกฏระชาชปใปชจมชปและชจมชปงื่ปๆ ตลงดจปฏระชาชปท่ัวไฏ 
 6.6 จัดาบจารรมศึาษาดูกาปหมู่บ้าป/ชจมชป หรืงหป่วยกาปที่ฏระสบความส าเร็จใปาารงปจรัาษ์ทรัพยาารธรรมชาตบ
และสบ่กแวดล้งม เพ่ืงเฏ็ปารณีตัวงย่ากให้แา่ชจมชปต่ากๆ ใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกช่าก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เาบดาลจ่มงาสาสมัครพบทัาษ์ทรัพยาารธรรมชาตบและสบ่กแวดล้งมใปชจมชปเพบ่มมาาขึ้ป ทรัพยาารธรรมชาตบและ
สบ่กแวดล้งมใปชจมชปมีมาาข้ึป 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครกาารฝึางบรมและส่กเสรบมงาชีพ เฏ็ปาารให้ความรู้สร้ากงาชีพ สร้ากรายได้  เฏ็ปโครกาารตามแปวพระราชด ารบ
ขงกพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวฯ ได้ทรกเล็กเห็ปสภาพความเฏ็ปงยู่ที่ยาาจปขงกราษฎร พร้งมทั้กได้พระราชทาป แปว
ทากาารด าเปบปกาปให้หป่วยกาปต่ากๆ ป าไฏวากแนปฏิบบัตบกาปให้ความช่วยเหลืงแา้ไขฏัญหาให้าับราษฎรนู้ฏระสบความทจาข์
ยาา ด้งยโงาาสและยาาจปตามภูมบภาคต่ากๆ ทั่วฏระเทศ โดยเป้ปให้นลาารด าเปบปกาปตาถึกมืงราษฎรโดยตรกเฏ็ปเบื้งกแรา 
ให้สามารถพ่ึกพาตปเงกได้งย่าก “พงงยู่ พงาบป” และขณะเดียวาัปา็เฏ็ปาารฏูพื้ปฐาปไว้ส าหรับ “ความาบปดี งยู่ดี ใปงปาคต” 
ด้วย ดักปั้ป โครกาารงัปเปื่งกมาจาาพระราชด ารบจึกเฏ็ปโครกาารที่มจ่กพัฒปาราษฎรนู้ยาาไร้ให้มีฐาปะ ความเฏ็ปงยู่ที่ดีขึ้ป 
โดยเฉพาะฏระชาชปใปชปบทที่งยู่ห่ากไาล ทจราัปดารและยาาจปงย่ากแท้จรบก โดยมีหลัาาารส าคัญคืง าารแา้ไขฏัญหาเฉพาะ
หป้า เฏ็ปขั้ปตงปตามล าดับความจ าเฏ็ป ฏระหยัด าารพึ่กพาตปเงก ส่กเสรบมความรู้ และเทคปบควบชาาารสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
ปงาจาาป้ัป ยักมจ่กเป้ปาารสร้าการะบวปาารเรียปรู้เพื่งให้ชจมชปสามารถวบเคราะห์ฏัญหา และความต้งกาารขงกชจมชป สามารถ
วากแนปาารนลบตที่สงดคล้งกาับศัายภาพขงกพื้ปที่ และความพร้งมขงกเาษตรารได้ด้วยตปเงก โดยใช้าระบวปาารแบบมี     
ส่วปร่วมขงกเาษตราร 

างกสวัสดบาารสักคม จึกจัดท าโครกาารฝึางบรมและส่กเสรบมงาชีพ ให้ความรู้าารสร้ากงาชีพ สร้ากรายได้ โดยมี
แปวทากตามโครกาารเศรษฐาบจพงเพียก ซึ่กเฏ็ปหปึ่กใปโครกาารงัปเปื่งกมาจาาพระราชด ารบ มาฏระยจาต์เนยแพร่ให้าับนู้มี
รายได้ป้งย ด้งยโงาาสทากสักคมและฏระชาชปท่ัวไฏที่สปใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่กเสรบมงาชีพให้าับคปยาาจปใปต าบลท่าแร่ 
 3.2 ส่กเสรบมความรู้ความเข้าใจใปาารเพาะเห็ดให้าับคปยาาจปใปต าบลท่าแร่ 
 3.3 สามารถป าความรู้ไฏสร้ากรายได้ให้าับตปเงก 
 3.4 สามารถป าเห็ดไฏแฏรรูฏเฏ็ปสบปค้าต่ากๆ 
 3.5 สร้ากแปวคบดตามแปวทากทฤษฎีเศรษฐาบจพงเพียก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปและนู้ที่มีความสปใจใปาารสร้ากงาชีพใปต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระชาสัมพัปธ์โครกาารใปาลจ่มเฏอาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดงบรมให้ความรู้เาี่ยวาับาารเพาะเห็ดให้าับนู้ร่วมโครกาาร 
 6.3 ศึาษาดูกาปใปสถาปท่ีจรบก 
 6.4 ฝึาฏิบบัตบกาปงย่ากจรบกจัก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดืงปธัปวาคม พ.ศ. 25๖๑ – าัปยายป พ.ศ. 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกสวัสดบาารสักคม เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นู้เข้าร่วมโครกาารมีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารเพาะเห็ด 
 10.2 นู้เข้าร่วมโครกาารมีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารแฏรรูฏเห็ด 
 10.3 นู้เข้าร่วมโครกาารสามารถป าไฏฏระางบงาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพบ่มขึ้ป ลดรายจ่าย เาบดความพงเพียก 
 10.5 เาบดาารเรียปรู้และเข้าใจหลัาฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียก 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครกาารฝึางบรมให้ความรู้เศรษฐาบจพงเพียก เฏ็ปโครกาารตามแปวพระราชด ารบขงกพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวฯ 
ได้ทรกเล็กเห็ปสภาพความเฏ็ปงยู่ที่ยาาจปขงกราษฎร พร้งมทั้กได้พระราชทาปแปวทากาารด าเปบปกาปให้หป่วยกาปต่ากๆ 
ป าไฏวากแนปฏิบบัตบกาปให้ความช่วยเหลืงแา้ไขฏัญหาให้าับราษฎรนู้ฏระสบความทจาข์ยาา ด้งยโงาาสและยาาจปตาม
ภูมบภาคต่ากๆ ท่ัวฏระเทศ โดยเป้ปให้นลาารด าเปบปกาปตาถึกมืงราษฎรโดยตรกเฏ็ปเบื้งกแรา ให้สามารถพ่ึกพาตปเงกได้งย่าก 
“พงงยู่      พงาบป” และขณะเดียวาัปา็เฏ็ปาารฏูพื้ปฐาปไว้ส าหรับ “ความาบปดี งยู่ดี ใปงปาคต” ด้วย ดักปั้ป โครกาารงัป
เปื่งกมาจาาพระราชด ารบจึกเฏ็ปโครกาารที่มจ่กพัฒปาราษฎรนู้ยาาไร้ให้มีฐาปะ ความเฏ็ปงยู่ที่ดีขึ้ป โดยเฉพาะฏระชาชปใป
ชปบทที่งยู่ห่ากไาล ทจราัปดารและยาาจปงย่ากแท้จรบก โดยมีหลัาาารส าคัญคืง าารแา้ไขฏัญหาเฉพาะหป้า เฏ็ปขั้ปตงป
ตามล าดับความจ าเฏ็ป ฏระหยัด าารพึ่กพาตปเงก ส่กเสรบมความรู้ และเทคปบควบชาาารสมัยใหม่ที่เหมาะสม ปงาจาาปั้ป ยัก
มจ่กเป้ปาารสร้าการะบวปาารเรียปรู้เพื่งให้ชจมชปสามารถวบเคราะห์ฏัญหา และความต้งกาารขงกชจมชป สามารถวากแนปาาร
นลบตที่สงดคล้งกาับศัายภาพขงกพื้ปที่ และความพร้งมขงกเาษตรารได้ด้วยตปเงก โดยใช้าระบวปาารแบบมี    ส่วปร่วมขงก
เาษตราร 

างกสวัสดบาารสักคม จึกจัดท าโครกาารฝึางบรมและส่กเสรบมงาชีพ ให้ความรู้าารสร้ากงาชีพ สร้ากรายได้ โดยมี
แปวทากตามโครกาารเศรษฐาบจพงเพียก ซึ่กเฏ็ปหปึ่กใปโครกาารงัปเปื่งกมาจาาพระราชด ารบ มาฏระยจาต์เนยแพร่ให้าับนู้มี
รายได้ป้งย ด้งยโงาาสทากสักคมและฏระชาชปท่ัวไฏที่สปใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่กเสรบมงาชีพให้าับคปยาาจปใปต าบลท่าแร่ 
 3.2 ส่กเสรบมความรู้ความเข้าใจใปาารเพาะเห็ดให้าับคปยาาจปใปต าบลท่าแร่ 
 3.3 สามารถป าความรู้ไฏสร้ากรายได้ให้าับตปเงก 
 3.4 สามารถป าเห็ดไฏแฏรรูฏเฏ็ปสบปค้าต่ากๆ 
 3.5 สร้ากแปวคบดตามแปวทากทฤษฎีเศรษฐาบจพงเพียก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปและนู้ที่มีความสปใจใปาารสร้ากงาชีพใปต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระชาสัมพัปธ์โครกาารใปาลจ่มเฏอาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดงบรมให้ความรู้เาี่ยวาับาารเพาะเห็ดให้าับนู้ร่วมโครกาาร 
 6.3 ศึาษาดูกาปใปสถาปท่ีจรบก 
 6.4 ฝึาฏิบบัตบกาปงย่ากจรบกจัก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดืงปธัปวาคม พ.ศ. 25๖๑ – าัปยายป พ.ศ. 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๔๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกสวัสดบาารสักคม เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นู้เข้าร่วมโครกาารมีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารเพาะเห็ด 
 10.2 นู้เข้าร่วมโครกาารมีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารแฏรรูฏเห็ด 
 10.3 นู้เข้าร่วมโครกาารสามารถป าไฏฏระางบงาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพบ่มขึ้ป ลดรายจ่าย เาบดความพงเพียก 
 10.5 เาบดาารเรียปรู้และเข้าใจหลัาฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ตัวอย่างท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้รากเหง้าชาวท่าแฮ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ใปสภาวะฏัจจจบัปสักคมมีความเจรบญา้าวหป้าใปาารพัฒปาฏระเทศด้วยวบทยาาารสมัยใหม่คปส่วปใหญ่ยึดตบดงยู่าับ
ความส าเร็จทากวัตถจาัปมาา ขาดความเงาใจใส่ใปเรื่งกศาสปา ศีลธรรม ฏระเพณี วัฒปธรรมท้งกถบ่ป ความจกรัาภัาดีต่งสถาบัป
ชาตบ ศาสปา พระมหาาษัตรบย์ ท าให้ฏัญหาต่ากๆ ที่เาบดโดยเฉพาะเยาวชปส่วปหปึ่กเฏ็ปฏัญหาที่ต้งกแา้ไขศีลธรรม คจณธรรม 
และบปพื้ปฐาปความาตัญญู เรบ่มจาาสักคมเล็าๆ า่งปคืงสถาบัปครงบครัว หาาได้รับาารเรียปรู้ งบรม ฏลูาจบตส าปึาใปเรื่งก
ศีลธรรมคจณธรรมแล้วเยาวชปา็จะสามารถเฏ็ปบจคคลที่มีคจณภาพ เา่ก ดี มีฏระโยชป์ เมื่งเฏ็ปเช่ปปี้แล้วฏัญหาต่ากๆ เช่ป ยาเสพตบด 
รัาา่งปวัยงัปควร ฏัญหาต่ากๆ า็จะลดลก 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้เล็กเห็ปความส าคัญจึกได้จัดท าโครกาารเรียปรู้ราาเหก้าชาวท่าแฮ่ โดยมีวัตถจฏระสกค์
เพื่งสาปสายใยครงบครัวระหว่ากนู้ฏาครงกาับบจตรหลาป ให้เฏ็ปสถาบัปครงบครัวท่ีเข้มแข็ก ให้สมาชบาใปครงบครัวมีความรัา
ใคร่ ฏรงกดงก และเงื้งงาทรต่งาัป ตลงดจปส าปึาดีต่งบจพาารี ครงบครัว สั กคมและฏระเทศชาตบ ลดภาวะความเสี่ยกที่
เยาวชปจะหัปไฏหายาเสพตบด และเสรบมสร้ากความรู้ใปเรื่งกโทษภัยขงกยาเสพตบด  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีบทบาทและมีโงาาสฝึาฏิบบัตบท าาบจารรมร่วมาัป งัปา่งให้เาบดความสัมพัปธ์สามัคคี
ใปหมู่คณะ 
 3.2 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารได้ฝึาความเงื้งเฟื้งเนื่งแน่ และาารรู้จัาแบ่กฏัปซึ่กาัปและาัป 
 3.3 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีพัฒปาาารใปด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์ และาารงยู่ร่วมาัปใปสักคม 
 3.4 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีจบตส าปึา และตระหปัาถึกบทบาทหป้าท่ีขงกตปเงกและาารมีส่วปร่วม 
 3.5 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารตระหปัาใปความซื่งสัตย์ มีจบตสาธารณะ มีระเบียบวบปัย 
 3.6 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารได้ส าปึาดีต่งบจพาารี ครงบครัว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นู้ฏาครงก เด็าปัาเรียป  ศูปย์พัฒปาเด็าเล็าเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระชจมนู้เาี่ยวข้งกา าหปดจัดกาป 
 6.2 จัดท าโครกาารเสปงพบจารณางปจมัตบ 
 6.3 ฏระสาปาารจัดกาปให้าับหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งกทราบ 
 6.4 ฏระสาปคณะวบทยาาร และฏระชาสัมพัปธ์เชบญชวปโรกเรียปต่าก ๆ เข้าร่วมโครกาาร 
 6.5 แต่กตั้กคณะารรมาารด าเปบปกาปและฏระชจมชี้แจก 
 6.6 ด าเปบปาารจัดซื้งจัดจ้ากตามระเบียบ พร้งมทั้กภาพถ่ายาบจารรม 
 6.7 ด าเปบปาารตามโครกาาร 
 6.8 ตบดตามและฏระเมบปนลาารจัดกาป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏระจ าฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกาารศึาษา เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นู้เข้าร่วมโครกาารมีพัฒปาาารทากด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์ สักคมและสตบฏัญญาแา่เด็า 
 10.2 นู้เข้าร่วมโครกาารมีจบตส าปึาตระหปัาถึกบทบาทหป้าท่ีขงกตปเงก 



 10.3 นู้เข้าร่วมโครกาารตระหปัาใปความซื่งสัตย์ สจจรบต มีวบปัย 
 10.4 นู้เข้าร่วมโครกาารได้รับความรู้เาี่ยวาับสบทธบขงกเด็าตามาฎหมายรัฐธรรมปูญ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ใปสภาวะฏัจจจบัปโลามีาารเฏลี่ยปแฏลกงย่ากรวดเร็ว ท าให้เยาวชป ปัาเรียป ปัาศึาษาหลกเพลบดเพลบปใปาระแส
ค่าปบยมโลาตะวัปตา ละทบ้กค าสั่กสงปใปศาสปา เห็ปว่าเฏ็ปสบ่กที่กมกาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึกด าเปบปชีวบตโดยขาดหลัาธรรมยึด
เหปี่ยวจบตใจ ท่ีจะท าให้ชีวบตมีความมั่ปคกและสามารถแา้ฏัญหาต่ากๆ ใปชีวบตที่เาบดขึ้ปได้ จึกมีแปวโป้มใปาารด าเปบปชีวบตที่นบด 
า่งให้เาบดความเครียดจปงาจจะแา้ฏัญหาด้วยาารฆ่าตัวตาย หรืงแา้ฏัญหาด้วยาารพึ่กยาเสพตบด 
 เด็าและเยาวชปคืงพลักส าคัญใปาารพัฒปาฏระเทศชาตบใปงปาคต เฏ็ปงปาคตขงกชาตบเฏ็ปาลจ่มคปที่มีพลักงัปส าคัญ
ที่สามารถช่วยาัปเสรบมสร้ากาบจารรมที่เฏ็ปฏระโยชป์ต่งาารพัฒปาฏระเทศชาตบใปงปาคต เด็าและเยาวชปเฏ็ปวัยที่มีความคบด
สร้ากสรรค์ มีพลักและศัายภาพมาา าาราระตจ้ปให้เด็าและเยาวชปาล้าคบด าล้าท า าล้าแสดกงงาใปสบ่กที่ดีพัฒปาศัายภาพและ
พลักใปเชบกสร้ากสรรค์ สร้ากให้พวาเขาตระหปัาถึกคจณค่าขงกตปเงกพร้งมมีภูมบคจ้มาัป รู้เท่าทัปาารเฏลี่ยปแฏลก ไม่ตาเฏ็ปเหยื่ง
หรืงสร้ากฏัญหาให้าับสักคม แต่าลับจะเฏ็ปนู้พร้งมที่จะพัฒปาตปเงกให้เฏ็ปทรัพยาารงัปทรกคจณค่า เฏ็ปพลักขับเคลื่งปาาร
พัฒปาฏระเทศชาตบเพื่งความเจรบญา้าวหป้าและมั่ปคกขงกชาตบ เยาวชปจึกต้งกมีความรู้และศีลธรรมควบคู่าัปไฏ เพื่งให้เยาวชป
มีจรบยธรรม มีศีลธรรม และมีค่าปบยมใปาารด าเปบปชีวบตที่เหมาะสม 
 โครกาารงบรมคจณธรรมจรบยธรรม เฏ็ปโครกาารที่ช่วยพัฒปาเยาวชปโดยาารพัฒปาจบตใจและฏลูาฝักจรบยธรรม 
คจณธรรม และศีลธรรม ตามหลัาขงกศาสปางัปเฏ็ปแปวทากาารฏระพฤตบตปที่ดี ให้มีทัาษะใปาารด าเปบปชีวบต “เา่ก ดี และมี
ความสจข” เพื่งให้เด็าและเยาวชปที่ป าธรรมะป าหลัาค าสงปที่รับไฏฏระยจาต์ใช้ชีวบตฏระจ าวัป คืงาารพัฒปาาาย โดยาาร
แสดกงงาทากาบรบยามารยาทชาวพจทธ มีพฤตบารรมที่ดีกามเหมาะสม าารพัฒปาศีล โดยาารงยู่ร่วมาับครงบครัวและบจคคลใป
สักคม ด้วยความเาื้งาูลและฏระางบงาชีพที่สจจรบต าารพัฒปาจบต ให้เฏ็ปจบตที่สมบูรณ์ทั้กคจณภาพจบต พลักจบตและสจขภาพจบต 
และสจดท้ายาารพัฒปาฏัญญา ให้เาบดฏัญญาใปาารรู้จรบก รู้เท่าทัปทากเจรบญทากเสื่งมฏัจจัยที่เาี่ยวข้งก รู้วบธีาารฏองกาัป            
รู้วบธีแา้ไขฏัญหา สร้ากภูมบต้าปทาปให้าับตปเงกด้วยคจณธรรม ให้เฏ็ปนู้มีชีวบตงยู่งย่ากรู้เท่าทัปโลา ป าพาชีวบตสู่ความส าเร็จเพื่ง
เาื้งาูลตปเงกและฏระเทศชาตบใปท่ีสจด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีบทบาทและมีโงาาสฝึาฏิบบัตบท าาบจารรมร่วมาัปงัปา่งให้เาบดความสัมพัปธ์สามัคคี
ใปหมู่คณะ 
 3.2 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารได้ฝึาความเงื้งเฟื้งเนื่งแน่ และาารรู้จัาแบ่กฏัปซึ่กาัปและาัป 
 3.3 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีพัฒปาาารใปด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์และาารงยู่ร่วมาัปใปสักคม 
 3.4 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารมีจบตส าปึา และตระหปัาถึกบทบาทหป้าท่ีขงกตปเงกและาารมีส่วปร่วม 
 3.5 เพื่งให้นู้เข้าร่วมโครกาารตระหปัาใปความซื่งสัตย์ มีจบตสาธารณะ มีระเบียบวบปัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็าปัาเรียปและเยาวชปต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระชจมนู้เาี่ยวข้งกา าหปดจัดกาป 
 6.2 จัดท าโครกาารเสปงพบจารณางปจมัตบ 
 6.3 ฏระสาปาารจัดกาปให้าับหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งกทราบ 
 6.4 ฏระสาปคณะวบทยาาร และฏระชาสัมพัปธ์เชบญชวปโรกเรียปต่ากๆ เข้าร่วมโครกาาร 
 6.5 แต่กตั้กคณะารรมาารด าเปบปกาปและฏระชจมชี้แจก 
 6.6 ด าเปบปาารจัดซื้งจัดจ้ากตามระเบียบพร้งมท้ักภาพถ่ายาบจารรม 
 6.7 ด าเปบปาารตามโครกาาร 
 6.8 ตบดตามและฏระเมบปนลาารจัดกาป 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกาารศึาษา เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นู้เข้าร่วมโครกาารมีพัฒปาาารทากด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์ สักคมและสตบฏัญญาแา่เด็า 
 10.2 นู้เข้าร่วมโครกาารมีจบตส าปึาตระหปัาถึกบทบาทหป้าท่ีขงกตปเงก 
 10.3 นู้เข้าร่วมโครกาารตระหปัาใปความซื่งสัตย์ สจจรบต มีวบปัย 
 10.4 นู้เข้าร่วมโครกาารได้รับความรู้เาี่ยวาับสบทธบขงกเด็าตามาฎหมายรัฐธรรมปูญ 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าแร่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ใปฏัจจจบัปาารทจจรบตคงร์รัฏชัปเฏ็ปฏัญหาที่ท าลายสักคมงย่ากรจปแรกและฝักราาลึา เฏ็ปฏัญหาที่สะท้งปวบาฤตาารณ์
ด้าปคจณธรรมจรบยธรรมขงกคปใปสักคม ซึ่กาารที่จะแา้ไขฏัญหาได้งย่ากยั่กยืปปั้ปคปใปสักคมต้งกมีค่าปบยมใปาารรัาความดีและ
รู้สึาไม่ยงมรับพฤตบารรมทจจรบตคงร์รัฏชัปและาารโากทจารูฏแบบ โดยเฉพาะใปาลจ่มเด็าและเยาวชป ตามพระราชบัญญัตบสภา
ต าบลและงกค์าารบรบหารส่วปต าบล พจทธศัาราช 2537 และแา้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 งกค์าาร
บรบหารส่วปต าบล มีง าปาจหป้าที่ใปาารพัฒปาต าบลทั้กใปด้าปเศรษฐาบจ สักคมและวัฒปธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บักคับ
แห่กาฎหมาย งกค์าารบรบหารส่วปต าบลมีหป้าที่ต้งกท าใปเขตงกค์าารบรบหารส่วปต าบล (5) ส่กเสรบมาารศึาษา ศาสปา 
วัฒปธรรม และ (6) ส่กเสรบมาารพัฒปาสตรี เด็า เยาวชป นู้สูกงายจ และนู้พบาาร พระราชบัญญัตบา าหปดแนปและขั้ป ตงป
าระจายง าปาจให้แา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืงกพัทยา และงกค์าารบรบหารส่วป
ต าบล มีง าปาจและหป้าที่ใปาารจัดระบบาารบรบาารสาธารณะเพื่งฏระโยชป์ขงกฏระชาชปใปท้งกถบ่ปขงกตปเงก ดักปี้ (9)      
จัดาารศึาษา (10) าารสักคมสกเคราะห์และาารพัฒปาคจณภาพชีวบตเด็า สตรี คปชรา และนู้ด้งยโงาาส และพระราชบัญญัตบ
าารศึาษาแห่กชาตบ พจทธศัาราช 2542 และแา้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้งกาารพัฒปาคปไทยให้
เฏ็ปคปท่ีสมบูรณ์ทั้กด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์ สักคมและสตบฏัญญา ความรู้ มีคจณธรรมและจรบยธรรมใปาารด ารกชีวบต สามารถ
งยู่ร่วมาับนู้งื่ปได้งย่ากมีความสจข และมาตรา 25 า าหปดให้รัฐต้งกส่กเสรบมาารด าเปบปกาปและจัดตั้กแหล่กเรียปรู้ตลงดชีวบตทจา
รูฏแบบ ป้ัป 

เทศบาลต าบลท่าแร่ พบจารณาเห็ปความส าคัญขงกฏัญหาดักาล่าว จึกได้จัดโครกาารสร้ากภูมบคจ้มาัปทากสักคมให้เด็า
และเยาวชปต าบลท่าแร่ (าบจารรม “โตไฏไม่โาก”) ขึ้ป เพื่งเฏ็ปาารสร้ากภูมบคจ้มาัปและค่าปบยมที่ถูาต้งกซึ่กจะเฏ็ปราาฐาปที่
ส าคัญ ที่ท าให้เด็าและเยาวชปเตบบโตขึ้ปเฏ็ปพลเมืงกที่มีคจณภาพ และเฏ็ปาารฏองกาัปแา้ไขฏัญหาทจจรบตคงร์รัฏชัปท่ีได้นลที่สจด 
โดยาารฏลูาฝักจบตส าปึาให้เด็าและเยาวชปรัาความถูาต้งก มีความซื่งสัตย์สจจรบต าารยึดมั่ปใปความสัตย์จรบกรู้จัาแยาแยะ
ถูานบด ฏิบบัตบต่งตปเงกและนู้งื่ปโดยชงบ ไม่คดโาก มีจบตสาธารณะ มีจบตส าปึาเพื่งส่วปรวม ตระหปัารู้และค าปึกถึกสักคม
ส่วปรวม      มีความรับนบดชงบต่งตัวเงกใปาาราระท าใดๆ และพร้งมที่จะเสียสละฏระโยชป์ส่วปตปเพื่งรัาษาฏระโยชป์
ส่วปรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งส่กเสรบมและฏลูาฝักให้เด็าและเยาวชปเฏ็ปคปดีมีคจณธรรม จรบยธรรม มีความซื่งสัตย์ สจจรบต 
 3.2 เพื่งสร้ากภูมบคจ้มาัปทากสักคมให้เด็าและเยาวชป ไม่ยงมรับพฤตบารรมทจจรบตคงร์รัฏชัปและาารโากทจารูฏแบบ 
 3.3 เพื่งส่กเสรบมให้เด็าและเยาวชปมีจบตสาธารณะ และพร้งมที่จะเสียสละฏระโยชป์ส่วปตป เพื่งรัาษาฏระโยชป์
ส่วปรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชบกฏรบมาณ 
 เด็าและเยาวชปต าบลท่าแร่ จ าปวป  ๑๐๐ คป 
 



 เชบกคจณภาพ 
 เด็าและเยาวชปเาบดความตระหปัารู้ สามารถแยาแยะถูา นบด ช่ัว ดี สามารถป าความรู้ฏระสบาารณ์ที่ได้รับมาฏรับ
ใช้าับตปเงก และสักคมส่วปรวมได้งย่ากมีความสจข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครกาารเพื่งขงงปจมัตบ 
 5.2 แต่กตั้กคณะารรมาารและฏระสาปกาปคณะวบทยาาร 
 5.3 ด าเปบปาารตามโครกาาร 
 5.4 สรจฏนลาารด าเปบปาารตามโครกาาร 
6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกาารศึาษา เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็าและเยาวชปได้รับาารฏลูาฝักให้เฏ็ปคปดีมีคจณธรรม จรบยธรรม มีความซื่งสัตย์ สจจรบต 
 10.2 เด็าและเยาวชปมีภูมบคจ้มาัปทากสักคม ไม่ยงมรับพฤตบารรมทจจรบตคงร์รัฏชัปและาารโากทจารูฏแบบ 
 10.3 เด็าและเยาวชปมีจบตสาธารณะ และพร้งมท่ีจะเสียสละฏระโยชป์ส่วปตป เพื่งรัาษาฏระโยชป์ส่วปรวม 
 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าแร่ 
                     (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เปื่งกจาาฏัจจจบัปเด็าและเยาวชปไทยได้รับนลาระทบจาาหลายๆ ด้าป ที่ท าให้เาบดฏัญหาเช่ป นลาระทบด้าป
เศรษฐาบจ สักคม เทคโปโลยี ส่กนลให้เด็าและเยาวชปมีพฤตบารรมที่ไม่พึกฏระสกค์ เด็าและเยาวชปไทยไม่เห็ปความส าคัญขงก
าารศึาษา สปใจแต่วัตถจปบยม ไม่รู้จัาาารฏระมาณตป ซึ่กา่งให้เาบดนลเสียต่งงปาคตขงกชาตบ ดักปั้ปจึกควรท าให้เด็าและเยาวชป
รู้จัาความพงเพียก ฏลูาฝักงบรม บ่มเพาะให้เด็าและเยาวชปมีความสมดจลทากเศรษฐาบจ สักคม สบกแวดล้งม และวัฒปธรรม 
โดยป าหลัาฏรัชญาขงกเศรษฐาบจพงเพียกมาถ่ายทงด เพื่งให้เด็าและเยาวชปรู้จัาาารใช้ชีวบตได้งย่ากสมดจล ตามแปวทาก
เศรษฐาบจพงเพียก เห็ปคจณค่าขงกทรัพยาารต่ากๆ รู้จัางยู่ร่วมาับนู้งื่ป รู้จัาเงื้งเฟื้งเนื่งแน่และแบ่กฏัป มีจบตส าปึารัาษ์
สบ่กแวดล้งม และเห็ปคจณค่าขงกวัฒปธรรมค่าปบยม ความเฏ็ปไทย ท่ามาลากาารเฏลี่ยปแฏลกต่ากๆ  

เทศบาลต าบลท่าแร่ พบจารณาเห็ปความส าคัญขงกเด็าและเยาวชปซึ่กเฏ็ปงปาคตขงกชาตบ จึกได้จัดโครกาารสร้าก
ภูมบคจ้มาัปทากสักคมให้เด็าและเยาวชปต าบลท่าแร่ (าบจารรมส่กเสรบมาารเรียปรู้ฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียก) ขึ้ป เพื่งฏลูาฝัก
แปวคบดฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียกให้าับเด็าและเยาวชป เฏ็ปาารสร้ากภูมบคจ้มาัปทากสักคมให้เด็าและเยาวชปสามารถใช้ชีวบตได้
งย่ากสมดจล ท่ามาลากาารเฏลี่ยปแฏลกต่ากๆ ที่เาบดขึ้ป และเห็ปคจณค่าขงกทรัพยาารต่ากๆ รู้จัางยู่ร่วมาับนู้งื่ป รู้จัาเงื้งเฟื้งเนื่ง
แน่และแบ่กฏัป มีจบตส าปึารัาษ์สบ่กแวดล้งม และเห็ปคจณค่าขงกวัฒปธรรม ค่าปบยมความเฏ็ปไทย                   ตาม
พระราชบัญญัตบสภาต าบลและงกค์าารบรบหารส่วปต าบล พจทธศัาราช 2537 และแา้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับที่ 6 )           พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 งกค์าารบรบหารส่วปต าบล มีง าปาจหป้าที่ใปาารพัฒปาต าบลทั้กใปด้าปเศรษฐาบจ สักคมและวัฒปธรรม 
และมาตรา 67 ภายใต้บักคับแห่กาฎหมาย งกค์าารบรบหารส่วปต าบลมีหป้าที่ต้งกท าใปเขตงกค์าารบรบหารส่วปต าบล (5) 
ส่กเสรบมาารศึาษา ศาสปา วัฒปธรรม และ (6) ส่กเสรบมาารพัฒปาสตรี เด็า เยาวชป นู้สูกงายจ และนู้พบาาร พระราชบัญญัตบ
า าหปดแนปและขั้ปตงปาระจายง าปาจให้แา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืงกพัทยา 
และงกค์าารบรบหารส่วปต าบล มีง าปาจและหป้าท่ีใปาารจัดระบบาารบรบาารสาธารณะเพื่งฏระโยชป์ขงกฏระชาชปใปท้งกถบ่ป
ขงกตปเงก ดักปี้ (9) จัดาารศึาษา (10) าารสักคมสกเคราะห์และาารพัฒปาคจณภาพชีวบตเด็า สตรี คปชรา และนู้ด้งยโงาาส 
และพระราชบัญญัตบาารศึาษาแห่กชาตบ พจทธศัาราช 2542 และแา้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้งกาาร



พัฒปาคปไทยให้เฏ็ปคปท่ีสมบูรณ์ทั้กด้าปร่ากาาย จบตใจ งารมณ์ สักคมและสตบฏัญญา ความรู้ มีคจณธรรมและจรบยธรรมใปาาร
ด ารกชีวบต สามารถงยู่ร่วมาับนู้งื่ปได้งย่ากมีความสจข  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งส่กเสรบมและฏลูาฝักให้เด็าและเยาวชปป าแปวคบดฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียกมาใช้ใปาารด าเปบป
ชีวบตฏระจ าวัปได้ 
 3.2 เพื่งสร้ากภูมบคจ้มาัปทากสักคมให้เด็าและเยาวชปสามารถใช้ชีวบตได้งย่ากสมดจล ท่ามาลากาารเฏลี่ยปแฏลกต่ากๆ 
ที่เาบดขึ้ป 
 3.3 เพื่งส่กเสรบมให้เด็าและเยาวชปเห็ปคจณค่าขงกทรัพยาารต่ากๆ รู้จัาเงื้งเฟื้งเนื่งแน่และแบ่กฏัป และรู้จัางยู่
ร่วมาับนู้งื่ปได้งย่ากมีความสจข 
4. เป้าหมาย 
 เชบกฏรบมาณ 
 เด็าและเยาวชปต าบลท่าแร่ จ าปวป ๑๐๐ คป 
 เชบกคจณภาพ 
 เด็าและเยาวชปเาบดความตระหปัารู้ รู้จัาาารใช้ชีวบตแบบพงเพียก ตามแปวทากฏรัชญาเศรษฐาบจพงเพียก เห็ปคจณค่า
ขงกทรัพยาารต่ากๆ รู้จัาเงื้งเฟื้งเนื่งแน่ แบ่กฏัป และรู้จัางยู่ร่วมาับนู้งื่ปได้งย่ากมีความสจข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครกาารเพื่งขงงปจมัตบ 
 5.2 แต่กตั้กคณะารรมาารและฏระสาปกาปคณะวบทยาาร 
 5.3 ด าเปบปาารตามโครกาาร 
 5.4 สรจฏนลาารด าเปบปาารตามโครกาาร 
6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกาารศึาษา เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็าและเยาวชปสามารถป าแปวคบดฏรัชญาขงกเศรษฐาบจพงเพียกมาใช้ใปาารด าเปบปชีวบตฏระจ าวัปได้ 
 10.2 เด็าและเยาวชปมีภูมบคจ้มาัปทากสักคม สามารถใช้ชีวบตได้งย่ากสมดจลท่ามาลากาารเฏลี่ยปแฏลกต่ากๆ ท่ีเาบดขึ้ป
ได้ 
 10.3 เด็าและเยาวชปเห็ปคจณค่าขงกทรัพยาารต่ากๆ รู้จัาเงื้งเฟื้งเนื่งแน่และแบ่กฏัป และรู้จัางยู่ร่วมาับนู้งื่ปได้
งย่ากมีความสจข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 าบจารรม “ฏระาาศเจตจ าปกต่งตา้ปาารทจจรบตขงกนูบ้รบหารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะารรมาาร ฏ.ฏ.ช. ได้จัดท ายจทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตมาแล้ว 3 ฉบับ ฏัจจจบัป
ที่ใช้งยู่เฏ็ปฉบับที่ 3 เรบ่มจาาฏี พ.ศ. 2560 จปถึกฏี พ.ศ. 2564 ซึ่กมจ่กสู่าารเฏ็ปฏระเทศที่มีมาตรฐาปทากคจณธรรมจรบยธรรม 
เฏ็ปสักคมมบตบใหม่ที่ฏระชาชปไม่เพบาเฉยต่งาารทจจรบตทจารูฏแบบ โดยได้รับความร่วมมืงจาาฝ่ายาารเมืงก หป่วยกาปขงกรัฐ 
ตลงดจปฏระชาชป ใปาารพบทัาษ์รัาษานลฏระโยชป์ขงกชาตบและฏระชาชปเพื่งให้ฏระเทศไทยมีศัาดบ์ศรีและเาียรตบภูมบใปด้าป
ความโฏร่กใสทัดเทียมปาปางารยฏระเทศ โดยา าหปดวบสัยทัศป์ “ฏระเทศไทยใสสะงาด ไทยทั้กชาตบต้าปทจจรบต” มีเฏอาหมาย
หลัาเพื่งให้ฏระเทศไทยได้รับาารฏระเมบปดัชปีาารรับรู้าารทจจรบต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 
50 ใปฏี พ.ศ. 2564 ซึ่กาารที่ระดับคะแปปจะสูกขึ้ปได้ปั้ป าารบรบหารกาปภาครัฐต้งกมีระดับธรรมาภบบาลที่สูกขึ้ป เจ้าหป้าที่
ขงกรัฐและฏระชาชปต้งกมีพฤตบารรมแตาต่ากจาาท่ีเฏ็ปงยู่ใปฏัจจจบัป ไม่ใช้ต าแหป่กหป้าท่ีใปทากทจจรบตฏระพฤตบมบชงบ โดยได้
า าหปดยจทธศาสตร์าารด าเปบปกาปงงาเฏ็ป 6 ยจทธศาสตร์ ดักปี ้
 ยจทธศาสตร์ที่ 1 สร้ากสักคมที่ไม่ทปต่งาารทจจรบต 

ยจทธศาสตร์ที่ 2 ยาระดับเจตจ าปกทากาารเมืงกใปาารต่งต้าปาารทจจรบต 
ยจทธศาสตร์ที่ 3 สาัดาั้ปาารทจจรบตเชบกปโยบาย 
ยจทธศาสตร์ที่ 4 พัฒปาระบบฏองกาัปาารทจจรบตเชบกรจา 
ยจทธศาสตร์ที่ 5 ฏิบรูฏาลไาและาระบวปาารฏราบฏรามาารทจจรบต 
ยจทธศาสตร์ที่ 6 ยาระดับคะแปปดัชปีาารรับรู้าารทจจรบต (Corruption Perception Index : CPI) 
งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปเฏ็ปหป่วยกาปขงกรัฐภายใต้โครกสร้ากาารจัดระเบียบบรบหารราชาารตามหลัาาาร

าระจายง าปาจาารฏาครงก ที่มจ่กเป้ปาาราระจายง าปาจจาาส่วปาลากลกสู่ท้งกถบ่ปและเฏ็ปาลไาหปึ่กใปาารส่กเสรบมาาร
ฏาครงกใประบงบฏระชาธบฏไตย เฏ็ปหป่วยกาปหลัาใปาารจัดท าบรบาารสาธารณะและาบจารรมสาธารณะเพื่งฏระโยชป์ขงก
ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป าารพัฒปางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปให้เาบดความยั่กยืปรัฐจะต้งกให้ความเฏ็ปงบสระแา่งกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ปโดยยึดหลัาแห่กาารฏาครงกตปเงกตามเจตปารมณ์ขงกฏระชาชปใปท้งกถบ่ป และส่กเสรบมให้งกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ปเฏ็ปหป่วยกาปหลัาใปาารจัดท าบรบาารสาธารณะ รวมทั้กมีส่วปร่วมใปาารตัดสบปใจแา้ไขฏัญหาใประดับพ้ืปที่ ส่วปาาร
า าาับดูแลงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปจะท าได้เท่าที่จ าเฏ็ปตามารงบาฎหมายา าหปด และต้งกเฏ็ปไฏเพื่งาารคจ้มครงก
ฏระโยชป์ขงกฏระชาชปใปท้งกถบ่ป 

ทั้กปี้ ต้งกยงมรับว่าฏัญหาาารทจจรบตใปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปเฏ็ปเรื่งกที่มีค าครหา ที่ ได้สร้ากความขมขื่ปใจ
ให้แา่คปท ากาปใปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมาเฏ็ปเวลาช้าปาป ซึ่กหาาพบจารณาจ าปวปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป
ฏระางบาับมีฏัจจัยปาปัฏาารที่คงยยั่วยวปใจ บั่ปทงปความมีคจณธรรม จรบยธรรม ซื่งสัตย์สจจรบต ขงกคปท ากาปราชาารส่วป
ท้งกถบ่ปส่วปให้เหืงดหายไฏ และหาาจะว่าาัปไฏแล้ว เรื่งกใปท าปงกเดียวาัปปี้า็สามารถเาบดขึ้ปาับคปท ากาปใปหป่วยกาป
ราชาารงื่ปได้เช่ปเดียวาัป เพียกแต่คปท ากาปใปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมีจ าปวปมาา และมาาาว่าคปท ากาปใปหป่วย
ราชาารงื่ป ๆ จึกมีโงาาสหรืงความเฏ็ปไฏได้สูกที่คปท ากาปใปท้งกถบ่ป งาจต้งกถูาครหาใปเรื่งกาารใช้ง าปาจหป้าที่โดยมบชงบ
มาาาว่า แม้ว่าโงาาสหรืงช่งกทากที่คปท ากาปใปท้งกถบ่ปจะใช้ง าปาจให้งงาปงาลู่ปงาทาก จะมีได้ไม่มาาเท่าาับที่คปท ากาป
ใปหป่วยกาปราชาารงื่ป และมูลค่าขงกความเสียหายขงกรัฐ ท่ีคปท ากาปใปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปได้า่งให้เาบดขึ้ปา็งาจ
เฏ็ปแค่เศษนกธจลีขงกความเสียหายที่เาบดจาาาารทจจรบตขงกคปปงางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
 ดักปั้ป จึกมีความจ าเฏ็ปที่นู้บรบหารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้งกแสดกเจตจ าปกทากาารเมืงกใปาารต่งต้าปาาร
ทจจรบตงย่ากเห็ปชัดเฏ็ปรูฏธรรม ด้วยาารจัดท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต ส่กเสรบมให้งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป
บรบหารกาปด้วยความโฏร่กใส มีความเข้มแข็กใปาารบรบหารราชาารตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดีหรืงหลัาธรรมาภบบาล 
บักเาบดฏระโยชป์สจขแา่ฏระชาชป และยาระดับมาตรฐาปใปาารฏองกาัปาารทจจรบตขงกงกค์ารตปเงกต่งไฏให้ครงบคลจมพื้ปที่
ทั่วฏระเทศต่งไฏ  
 



3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งแสดกเจตจ าปกทากาารเมืงกใปาารต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปด้วยาารจัดท าแนป
ฏองกาัปาารทจจรบตใปงกค์ารที่บรบหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ฏระาาศเจตจ าปกาารต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหาร งย่ากป้งย 1 ฉบับ  
 4.2 มีาารฏระาาศเจตจ าปกาารตง่ต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหารต่งสาธารณะชป งย่ากป้งย 1 ครั้ก 
 4.2 แนปฏิบบตับาารฏองกาัปาารทจจรบตขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 4 ฏี 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระาาศเจตจ าปกทากาารเมงืกใปาารต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
 6.2 ฏระชจมหป่วยกาป/บจคคลที่เาีย่วข้งก 
 6.3 จดัตั้กคณะท ากาปาารจดัท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 6.4 ฏระชจมคณะท ากาปจัดท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 6.5 จดัท าแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 6.6 ฏระาาศใช้แนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 6.7 ด าเปบปาารตามแนปฏิบบตับาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 6.8 รายกาปนลาารด าเปบปกาป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส าปัาฏลดัเทศบาลต าบลท่าแร ่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีฏระาาศเจตจ าปกาารต่งต้าปาารทจจรบตขงกนู้บรบหาร งย่ากป้งย 1 ฉบับ  
  - มีาารฏระาาศเจตจ าปกาารต่งตา้ปาารทจจรบตขงกนูบ้รบหารต่งสาธารณะชป งย่ากป้งย 1 ครั้ก 
  - มีแนปฏิบบัตบาารฏองกาัปาารทจจรบตขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 4 ฏี จ าปวป 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - าารบรบหารราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมีความโฏร่กใส สามารถฏองกาัปาารทจจรบตขงก
บจคลาารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปได ้
  - ลดข้งร้งกเรียปาารด าเปบปกาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
มาตราาราารสร้ากความโฏร่กใสใปาารบรบหารกาปบจคคล (ถืงฏิบบัตบตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พปัากาปเทศบาล ลูาจ้ากฏระจ า และพปัากาปจ้ากขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปบจคลาารที่มีความส าคัญต่งงกค์าร 
โดยาารขับเคลื่งปาารพัฒปากาปขงกเทศบาลให้มีศัายภาพ โดยมจ่กนลสัมฤทธบ์ขงกกาปให้เาบดฏระโยชป์ต่งงกค์าร และ
ฏระชาชป   าารพัฒปากาปขงกงกค์ารจะบรรลจนลได้ต้งกเรบ่มมาจาาบจคลาารนู้ฏิบบัตบกาป ซึ่กเฏ็ปฏัจจัยส าคัญใปาารพัฒปากาป
ให้มีคจณภาพ จะต้งกมีมาตรฐาปใปาารท ากาปที่เฏ็ปรูฏธรรมชัดเจป และมีมาตราารใปาารท ากาปที่โฏร่กใส สามารถตรวจสงบ
าารท ากาปได้ ด้าปาารพัฒปาระบบบรบหารให้มีฏระสบทธบภาพ เฏ็ปธรรม เพื่งป าไฏสู่าารสร้ากมาตรฐาปความโฏร่กใส และาาร
ให้บรบาารที่เฏ็ปธรรมตรวจสงบได้งย่ากแท้จรบกต่งไฏ 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่า าหปดให้าารฏิบบัตบกาปตาม
ง าปาจหป้าท่ีขงกเทศบาลต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป โดยวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี และค าปึกถึกาารมี
ส่วปร่วมขงกฏระชาชปใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาาร และาารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสาร ตามพระราชาฤษฎีาา ว่าด้วย
หลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่า าหปดให้าารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดีปั้ป ต้งก
า่งให้เาบดฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป เาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกรัฐ มีฏระสบทธบภาพเาบดความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจขงกรัฐ  
 ดักปั้ป เพื่งเฏ็ปาารส่กเสรบมาารพัฒปาคจณภาพาารบรบหารกาปบจคคลให้มีฏระสบทธบภาพ เฏ็ปไฏตามหลัาคจณธรรม 
จรบยธรรมใปาารท ากาป มีความโฏร่กใส และตรวจสงบาารท ากาปได้ จึกได้จัดให้มีมาตราารสร้ากความโฏร่กใสใปาารบรบหารกาป
บจคคลขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งา าหปดมาตราารด้าปความโฏร่กใสใปาารบรบหารบจคคลขงกเทศบาล 
 3.2 เพื่งให้าารฏิบบตับกาปบจคลาารมีรูฏแบบ ข้ัปตงปาารฏิบบตับกาปที่ถูาต้งก โฏร่กใสสามารถตรวจสงบได้ 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาารฏองกาัปาารทจจรบตใปาารแสวกหาฏระโยชป์จาาาารฏิบบัตบกาปด้าปบรบหารกาปบจคคล 
 3.4 เพื่งฏรับฏรจกาลไาาารฏิบบัตบราชาารด้าปบรบหารกาปบจคคลขงกเทศบาลให้มีฏระสบทธบภาพได้คปดี คปเา่กเข้ามา
ท ากาป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตราารด้าปาารบรบหารบจคคลขงกเทศบาล จ าปวป 1 มาตราาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร ่
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 า าหปดหลัาเาณฑ์ าารบรบหารกาปบจคคลใปเรื่งกาารบรรจจ แต่กตั้ก โยาย้าย โงปเลื่งปต าแหป่ก/เกบปเดืงป ตาม
ฏระาาศคณะารรมาารพปัากาปเทศบาลจักหวัดสาลปคร 
 6.2 ป าหลัาเาณฑ์าารบรบหารกาปบจคคลมาา าหปดเฏ็ปมาตราารใปาารฏิบบัตบกาปบจคคล 
 6.3 ฏระาาศเนยแพร่มาตราาราารบรบหารกาปบจคคล 
 6.4 ด าเปบปาารบรบหารกาปบจคคลตามหลัาธรรมาภบบาล 
 6.5 สรจฏนลาารด าเปบปาารบรบหารกาป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส าปัาฏลดัเทศบาล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตราารด าเปบปกาปด้าปบรบหารกาปบจคคลขงกเทศบาลจ าปวป 1 มาตราาร 
  - เจ้าหป้าท่ีกาปบรบหารกาปบจคคลสามารถฏิบบตับกาปเฏ็ปไฏตามาตรฐาปและหลัาธรรมาภบบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้งร้งกเรียปใปาารด าเปบปาารด้าปบรบหารกาปบจคคลขงกเทศบาลไม่ป้งยาว่า 90 % 
  - บจคลาารขงกเทศบาลมีความพึกพงใจต่งระบบและมาตรฐาปาารบรบหารกาปบจคคลไม่ต่ าาว่าระดับ 3 
  - าารบรบหารกาปบจคคลขงกเทศบาลมีความโฏร่กใส สามารถฏองกาัปาารทจจรบตขงกเจ้าหป้าท่ีได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 มาตราารงงาค าสั่กมงบหมายขงกปายาเทศมปตรี ฏลัดเทศบาล และหัวหป้าส่วปราชาาร  
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปหป่วยกาปบรบหารราชาารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรูฏแบบหปึ่กที่มีง าปาจหป้าที่ใปาาร
จัดท าบรบาารสาธารณะให้แา่ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป ตามง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาล ทั้กที่เฏ็ปหป้าที่ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล       
พ.ศ. 2496 หป้าที่ตามพระราชบัญญัตบา าหปดแนปและขั้ปตงปาาราระจายง าปาจให้แา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2542 
และหป้าที่ตามาฎหมายงื่ปที่า าหปดให้เทศบาลมีหป้าที่ต้งกท างีามาามายใปาารให้บรบาารสาธารณะแา่ฏระชาชป นู้มารับ
บรบาารตบดต่งาับหป่วยกาปต่ากๆ ขงกเทศบาลปั้ป มัาจะฏระสบฏัญหาด้าปาารง าปวยความสะดวาใปาารตบดต่งราชาาร
เปื่งกจาาภาราบจมีมาามาย ไฏรวมงยู่าับฝ่ายนู้บรบหาร ไม่มีาาราระจายง าปาจ หรืงมงบหมายง าปาจหป้าที่ใปาารสั่กาาร 
งปจมัตบ งปจญาต ไฏยักหัวหป้าหป่วยกาป ระดับส าปัา างก และฝ่ายต่าก ๆ ซึ่กเฏ็ปงจฏสรรคงย่ากยบ่กต่งาารให้บรบาาร ท าให้าาร
บรบาารเาบดความล่าช้า ฏระชาชปไม่ได้รับความสะดวางัปงาจเฏ็ปสาเหตจหปึ่กขงกาาราระท าาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบใปาาร
ฏิบบัตบราชาารขงกเจ้าหป้าท่ี ส่กนลให้ระบบาารให้บรบาารภาครัฐเสื่งมฏระสบทธบภาพ 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่า าหปดให้าารฏิบบัตบกาปตาม
ง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาล ต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขฏระชาชป โดยใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ตามพระราช
าฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์ และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่า าหปดให้าาร
บรบหารราชาารเพื่งให้เาบดฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชปและเาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกรัฐ ไม่มีขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปเาบปความ
จ าเฏ็ป ฏระชาชปได้รับาารง าปวยความสะดวาและได้รับาารตงบสปงกความต้งกาาร าารบรบหารกาปมีฏระสบทธบภาพ คจ้มค่า 
ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีา าหปดให้ปายาเทศมปตรี มีง าปาจหป้าที่ใปาารสั่ก งปจญาต 
และงปจมัตบ เาี่ยวาับราชาารขงกเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส า าหปดให้ปายาเทศมปตรี ควบคจมและรับนบดชงบใปาารบรบหาร
าบจาารขงกเทศบาล และเฏ็ปนู้บักคับบัญชาพปัากาปเทศบาล และลูาจ้ากขงกเทศบาล มาตรา 48 วีสตบ ปายาเทศมปตรีมี
ง าปาจมงบหมายาารฏิบบัตบราชาารให้แา่รงกปายาเทศมปตรีที่ได้รับแต่กตั้กใปาารสั่กหรืงาารฏิบบัตบราชาารขงก
ปายาเทศมปตรีได้ มาตรา 48 เงาูปวีสตบ า าหปดให้ฏลัดเทศบาลเฏ็ปนู้บักคับบัญชาพปัากาปเทศบาล และลูาจ้ากเทศบาลรงก
จาาปายาเทศมปตรี และรับนบดชงบควบคจมดูแลราชาารฏระจ าขงกเทศบาล ให้เฏ็ปไฏตามปโยบาย และง าปาจหป้าที่งื่ป 
ตามที่มีาฎหมาย า าหปด หรืงตามที่ปายาเทศมปตรี มงบหมาย 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารบรบหารราชาารเฏ็ปไฏตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ตงบสปงกความต้งกาารขงก
ฏระชาชป ลดขั้ปตงปาารให้บรบาารและไม่สร้ากเก่ืงปไขขั้ปตงปที่มีความยจ่กยาา จึกจ าเฏ็ปต้งกมีมาตราาร าารมงบหมาย
ง าปาจหป้าท่ีขงกเทศบาลขึ้ป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปาารลดขั้ปตงปาารให้บรบาารฏระชาชปให้ได้รับความสะดวา รวดเร็ว เฏ็ปธรรมตงบสปงกความต้งกาาร
ขงกฏระชาชป 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปาารบรบาารจาาหป่วยกาป 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาาราระจายง าปาจาารตัดสบปใจใปาารสั่ก งปจญาต งปจมัตบขงกนู้บรบหารทจาระดับ 



 3.4 เพื่งฏองกาัปาารนูาขาดง าปาจหป้าที่ใปาารใช้ดจลพบปบจงัปงาจเฏ็ปเหตจแห่กาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบใป
ต าแหป่กหป้าที่ราชาาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่กมงบหมายกาปขงกปายาเทศมปตรี ฏลัดเทศบาล และหัวหป้าส่วปราชาาร จ าปวป 4 ฉบับ ฏระางบด้วย 
ปายาเทศมปตรีมงบหมายให้รงกปายาเทศมปตรี ปายาเทศมปตรีมงบหมายให้ฏลัดเทศบาล รงกฏลัดเทศบาล และหัวหป้า
ส่วปราชาาร ฏลัดเทศบาลมงบหมายให้รงกฏลัดเทศบาล ฏละฏลัดเทศบาลมงบหมายให้หัวหป้าส่วปราชาาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 งงาค าสั่กมงบหมายกาปใปาารสั่ก งปจญาต งปจมัตบ ตามาฎหมาย ระเบียบฯ ข้งบักคับและหปักสืงสั่กาาร 
 6.2 จัดท าหปักสืงแจ้กเวียปให้ทจาส่วปราชาารและนู้รับมงบง าปาจให้ฏิบบัตบราชาารแทปรับทราบและถืงฏิบบัตบ 
 6.3 จัดท าฏระาาศ ฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบ 
 6.4 ให้นู้รับมงบหมายกาปตามค าสั่กรายกาปนลาารฏิบบัตบกาปตามค าสั่กที่ได้รับมงบหมายใปทจาเดืงป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่กมงบหมายกาปให้นู้ที่เาี่ยวข้งกฏิบบัตบราชาารแทป จ าปวปไม่ป้งยาว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปบรบาารที่ได้รับงยู่ใประดับดี 
  - ฏระชาชปได้รับความสะดวา และลดาารนูาขาดง าปาจหป้าท่ีงัปเฏ็ปช่งกทากแห่กาารทจจรบต 

 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 าบจารรม “สร้ากความโฏร่กใสใปาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงป” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารพบจารณาความดีความชงบหรืงาารพบจารณาเลื่งปขั้ป เกบปเดืงป เฏ็ปาระบวปาารหปึ่กขงกาารบรบหารนลาาร
ฏิบบัตบราชาารซึ่กใช้หลัาาาราารให้รากวัลเฏ็ปแรกจูกใจให้นู้ฏิบบัตบกาปเาบดแรการะตจ้ปใปาารพัฒปานลกาป ซึ่กปายาเทศมปตรี
ต าบลท่าแร่ ได้ให้ความส าคัญใปเรื่งกาารพบจารณาความดีความชงบหรืงาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงปเฏ็ปเรื่งกล าดับต้ปๆ 
ขงกเรื่งกาารบรบหารกาปบจคคล โดยเฉพาะงย่ากยบ่กเรื่งกาารใช้ดจลพบปบจขงกนู้บักคับบัญชาใปาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร
ขงกนู้ใต้บักคับบัญชา ด้วยเหตจนลปี้เงกจึกเฏ็ปท่ีมาขงกาบจารรมาารสร้ากความโฏร่กใสใปาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงป 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่งให้าารบรบหารกาปบจคคลด้าปาารเลื่งปขั้ปเกบปเดืงปมีความโฏร่กใส เฏ็ปธรรมและสามารถตรวจสงบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร ่
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร ่
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่กตั้กคณะารรมาาราลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกข้าราชาาร โดยแต่กตั้กฏลัดเทศบาล     
เฏ็ปฏระธาปารรมาาร และหัวหป้าส่วปราชาารเฏ็ปารรมาาร และข้าราชาาร  ที่รับนบดชงบกาปาารเจ้าหป้าท่ีเฏ็ปเลขาปจาาร 
 6.2 แต่กตั้กคณะารรมาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงปข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร่  โดยฏระางบด้วย ฏระธาป
ารรมาาร หัวหป้าส่วปและนู้บรบหารสถาปศึาษาเฏ็ปารรมาาร และข้าราชาาร ที่รับนบดชงบกาปาารเจ้าหป้าท่ีเฏ็ปเลขาปจาาร 



 6.3 ฏระชจมคณะารรมาาราลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร่          
เพื่งาลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารที่นู้บักคับบัญชาได้พบจารณาไว้โดยเจ้าหป้าที่ให้ค าฏรึาษาและเสปงความเห็ป
เาี่ยวาับมาตรฐาปและความเฏ็ปธรรมขงกาารฏรบมปนลาารฏิบบัตบราชาาร 
 6.4 คณะารรมาารพบจารณาาลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร่ 
รวบรวมและเสปงนลาารพบจารณาาลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารให้แา่คณะารรมาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงป
ข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 6.5 คณะารรมาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงปข้าราชาารเทศบาลต าบลท่าแร่ พบจารณาทบทวปนลาารพบจารณาาาร
ฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารตามที่คณะารรมาาราลั่ปารงกาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกข้าราชาารเทศบาลต าบล  
ท่าแร่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วกระยะเวลา  มีปาคม - เมษายป และ าัปยายป - ตจลาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส าปัาฏลดัเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีาารพบจารณาเลื่งปขั้ปเกบปเดืงปท่ีโฏร่กใส เฏ็ปธรรม ตรวจสงบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 าบจารรม “ควบคจมาารเบบาจ่ายเกบปตามข้งบัญญัตบกบฏระมาณรายจ่ายฏระจ าฏี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่งให้าารบัปทึาบัญชี าารจัดท าทะเบียปคจมเกบปรายจ่ายขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปเฏ็ปแปวทากเดียวาัปและ
สงดคล้งกาับาารฏิบบัตบกาปใประบบบัญชีคงมพบวเตงร์ขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปจึกมีาบจารรมควบคจมให้บจคลาารฝ่าย
บัญชี างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ จัดท าทะเบียปคจมเกบปรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใปาารฏิบบัตบ ท าให้เาบดความคจ้มค่าและ
มีฏระสบทธบภาพลดข้งนบดพลาดใปาารเบบาจ่ายเกบปตามข้งบัญญัตบกบฏระมาณรายจ่ายฏระจ าฏี และด าเปบปกาปตามขั้ปตงปขงก
ระเบียบฏระาาศาระทรวกมหาดไทยและหปักสืงสั่กาารที่เาี่ยวข้งก ซึ่กถืงเฏ็ปเรื่งกส าคัญที่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปจะต้งก
ท าตามาฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเฏ็ปต่งาารบรบหารกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้บจคลาารฝ่ายบัญชี างกคลัก มีความรู้ความเข้าใจใปาารฏิบบัตบตามระเบียบ ฏระาาศ และหปักสืงที่
เาี่ยวข้งก 
 3.2 เพื่งลดข้งนบดพลาดใปาารฏิบบัตบกาป ที่งาจจะท าให้เาบดความเสียหายแา่ทากราชาาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บจคลาารฝ่ายบัญชี างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียปคจมเกบปรายจ่ายตามกบฏระมาณแยาหมวดรายจ่าย แยาแนปกาป แยาฏระเภทรายจ่ายตาม
กบฏระมาณที่ตั้กไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏระจ าฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ วัปท่ี 1 ตจลาคม 25๖๐ ถึกวัปท่ี 30 าัปยายป 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บจคลาารฝ่ายบัญชี างกคลัก มีความรู้ความเข้าใจใปาารฏิบบัตบตามระเบียบ ฏระาาศและหปักสืงสั่กาารที่
เาี่ยวข้งก 
 10.2 ลดข้งนบดพลาดใปาารฏิบบัตบกาป ที่งาจจะท าให้เาบดความเสียหายแา่ทากราชาาร และเฏ็ปไฏใปทบศทาก
เดียวาัป 
 10.3 เาบดความคจ้มค่าและมีฏระสบทธบภาพใปาารบรบหารกบกบฏระมาณ 

 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 าบจารรม “าารพัฒปาแนปและาระบวปาารจัดหาพัสดจ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ซึ่กา าหปดให้มีาารบรบหารราชาาร
งย่ากมีฏระสบทธบภาพและเาบดความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจขงกรัฐ และเาบดฏระโยชป์สูกสจดาับฏระชาชปและาารฏิบบัตบให้เฏ็ปไฏ
ตามระเบียบาระทรวกมหาดไทยว่าด้วยาารพัสดจ ฏี 2535 และแา้ไขเพบ่มเตบมและาฎหมายงื่ปๆ ที่เาี่ยวข้งก 
 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งฏรับฏรจกาารด าเปบปกาปด้าปจัดซื้งจัดจ้าก 
 3.2 เพื่งใช้เฏ็ปข้งมูลใปาารรายกาปนู้บรบหาร 
 3.3 เพื่งใช้เฏ็ปข้งมูลใปาารวากแนปจัดซื้งจัดจ้ากขงกหป่วยกาป 
 3.4 เพื่งให้ทราบฏัญหาและงจฏสรรคใปาารฏิบบัตบกาป 
 3.5 เพื่งใช้เฏ็ปแปวทากใปาารฏรับฏรจกฏระสบทธบภาพขงกาารจัดหาพัสดจ 
 3.6 เพื่งเฏ็ปข้งมูลให้าับฏระชาชปสามารถตรวจสงบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหป้าท่ีนู้ฏิบบัตบกาปด้าปพัสดจ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเา็บข้งมูลใปาารจัดซื้งจัดจ้าก 
 6.2 จ าแปาวบธีาารจัดซื้งจัดจ้ากและคบดเฏ็ปร้งยละขงกจ าปวปโครกาารและร้งยละขงกจ าปวปกบฏระมาณ 
 6.3 สรจฏนลาารจัดซื้งจัดจ้าก 
 6.4 สรจฏฏัญหางจฏสรรคใปาารฏิบบัตบกาป 
 6.5 รายกาปนลาารจัดซื้งจัดจ้ากฏระจ าฏี 
 6.6 รายกาปาารวบเคราะห์นลาารจัดซื้งจัดจ้ากฏระจ าฏี 
 6.7 เนยแพร่ข้งมูลให้ฏระชาชปได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ฏระชาชปได้รับทราบข้งมูลใปาารบรบหารกาปขงกหป่วยกาปด้วยความโฏร่กใสมีฏระสบทธบภาพ 
 10.2 นู้บรบหารมีข้งมูลใปาารวากแนปาารบรบหารกาปให้มีฏระสบทธบภาพ 
 10.3 นู้ฏิบบัตบกาปมีข้งมูลใปาารพัฒปาแนปและาระบวปาารจัดซื้งจัดจ้ากให้มีฏระสบทธบภาพและเาบดความคจ้มค่าเฏ็ป
ฏระโยชป์าับฏระชาชป 
 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 าบจารรม “สร้ากความโฏร่กใสใปาารใช้จ่ายเกบปกบฏระมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัตบฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปาารฏิบบัตบกาปให้โฏร่กใส สามารถตรวจสงบได้ 
 3.2 เพื่งใหห้ป่วยกาปมีระบบฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาารฏองกาัปาารใช้จ่ายเกบป เพื่งส่กเสรบมธจราบจขงกตปและพวาพ้งก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหป้าท่ีนู้ฏิบบัตบกาปด้าปพัสดจ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มืงาารฏิบบัตบกาปใปาารตรวจสงบบจคลาารใปหป่วยกาป ถึกความเาี่ยวข้งกาับนู้เสปงกาปใปาารจัดหา
พัสดจ 
 6.2 ฏรับฏรจกข้ัปตงปาารรายกาปนลาารจัดหาพัสดจ โดยมีาารตรวจสงบบจคลาารใปหป่วยกาปถึกความเาี่ยวข้งกาับนู้
เสปงกาปใปาารจัดหาพัสดจ เพื่งฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบฏองกาัปนลฏระโยชป์ทับซ้งป 
 10.2 มีาารฏองกาัปาารใช้จ่ายเกบป เพื่งส่กเสรบมธจราบจขงกตปและพวาพ้งก 
 10.3 มีาารฏิบบัตบกาปท่ีมีฏระสบทธบภาพ โฏร่กใสตรวจสงบได้ 

 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 โครกาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารด้าปาารจัดซื้ง – จัดจา้ก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เปื่งกจาาเทศบาลต าบลท่าแร่  มีฐาปะเฏ็ปปบตบบจคคล มีง าปาจหป้าที่ใปาารจัดท าบรบาารสาธารณะด้วยตปเงก ทั้กใป
เรื่งกาารจัดหารายได้และาารใช้จ่ายเกบปและาารบรบหารกาปต่ากๆ ตามภาราบจและาารจัดท าบรบาารสาธารณะ แต่ต้งกเฏ็ปไฏ
ตามง าปาจหป้าที่และาฎหมายที่า าหปดไว้ ดักปั้ป าารที่เทศบาลจะบรบหารกาปให้มีฏระสบทธบภาพและเาบดฏระโยชป์สูกสจดแา่
ฏระชาชป จะต้งกบรบหารกาปด้วยความซื่งสัตย์ สจจรบต มีความโฏร่กใส และสามารถตรวจสงบได้ตามหลัาธรรมาภบบาล 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่า าหปดให้าารฏิบบัตบกาปตาม
ง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาลต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป โดยใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดีและให้ค าปึกถึก
าารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชปใปาารจัดซื้ง จัดจ้าก และาารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสาร ฏระางบาับมาตรา 50 (9) ที่า าหปดให้
เทศบาลมีง าปาจหป้าที่งื่ปตามที่าฎหมายบัญญัตบให้เฏ็ปหป้าที่ขงกเทศบาล ทั้กปี้ ตามพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร 
พ.ศ. 2540 และพระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
า าหปดให้าารจัดซื้งจัดจ้าก ให้ส่วปราชาารด าเปบปาารโดยเฏิดเนยและเที่ยกธรรม โดยพบจารณาถึกฏระโยชป์และนลเสียทาก
สักคม ภาระต่งฏระชาชป คจณภาพ วัตถจฏระสกค์ที่จะใช้ ราคา และฏระโยชป์ระยะยาวท่ีจะได้รับฏระางบาัป 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารบรบหารกบฏระมาณขงกเทศบาลเฏ็ปไฏงย่ากโฏร่กใส ตรวจสงบได้ เาบดฏระสบทธบภาพและเาบด
ฏระโยชป์สูกสจดแา่ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป จึกมีความจ าเฏ็ปต้งกจัดโครกาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารด้าปาารจัดซื้ง – จัดจ้าก 
เพื่งให้ฏระชาชปได้เข้าถึกข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารจัดซื้ง – จัดจ้ากขงกเทศบาลทจาโครกาารและาบจารรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ฏระชาชปได้รับทราบข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารจัดซื้ง – จัดจ้ากตามโครกาารและาบจารรมต่ากๆ ขงก
เทศบาล 
 3.2 เพื่งเสรบมสร้ากความโฏร่กใสใปาารฏิบบัตบราชาาร สามารถตรวจสงบได้ตามหลัาธรรมาภบบาล 
 3.3 เพื่งฏองกาัปาารทจจรบตใปหป่วยกาป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เนยแพร่ข้งมูลาารจัดซื้ง – จัดจ้าก ตามแนปกาป/โครกาารต่ากๆ ขงกเทศบาลที่ด าเปบปาารตามระเบียบ
าระทรวกมหาดไทยว่าด้วยาารพัสดจขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2535 แา้ไขเพบ่มเตบม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จ าปวป 4 ช่งกทาก ได้แา่ ทากเว็บไซต์ บงร์ดฏระชาสัมพัปธ์ หปักสืง  
 



5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่  และชจมชปต่ากๆ ภายใปเขตเทศบาล 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้งมูลาระบวปาารจัดหาพัสดจเพื่งจัดท าฏระาาศ ดักปี้ 
  - ฏระาาศาารจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ฏระาาศาารา าหปดราคาาลากใปาารจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ฏระาาศา าหปดวัป เวลา สถาปท่ีใปาารตรวจรับกาป 
  - ฏระาาศวัป เวลา สถาปท่ีใปาารตรวจรับกาป 
  - ฏระาาศรายช่ืงนู้น่าปาารคัดเลืงาพร้งมวกเกบปาารจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ฏระาาศวัป เวลา สถาปท่ีใปาารตรวจรับกาป 
 6.2 ป าส่กฏระาาศไฏเนยแพร่ฏระชาสัมพัปธ์ตามช่งกทากาารฏระชาสัมพัปธ์ขงกเทศบาล ได้แา่ ทากเว็บไซต์ บงร์ด
ฏระชาสัมพัปธ์ ระบบาระจายเสียกไร้สาย หป่วยกาปราชาาร เฏ็ปต้ป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 างกคลัก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เนยแพร่ข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารจัดซื้งจัดจ้ากไม่ป้งยาว่า 3 ช่งกทาก 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ฏระชาชปได้เข้าถึกข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารจัดซื้งจัดจ้ากไม่ป้งยาว่าร้งยละ 70 ขงกโครกาารที่จัดซื้ง
จัดจ้ากทั้กหมด 
  - าารจัดหาพัสดจเฏ็ปไฏงย่ากโฏร่กใส ตรวจสงบได้ทจาข้ัปตงป 
  - สามารถลดฏัญหาาารร้งกเรียปาารทจจรบตใปาารจัดซื้งจัดจ้ากได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 มาตราารฏองกาัปาารทจจรบตและสรา้กความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่  มีภาราบจให้บรบาารกาปทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชปให้บรบาารฏระชาชปเาี่ยวาับาาร
แจ้กเาบด แจ้กตาย ย้ายที่งยู่ า าหปดเลขที่บ้าป และขงมีบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป โดยด าเปบปาาร ณ ศูปย์บรบาารร่วมหรืง
ศูปย์บรบาารเบ็ดเสร็จ ณ จจดเดียว (One Stop Service) ณ ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่  เพื่งบรบาารง าปวยความสะดวาและ
ตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป ตามหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหารจัดาารที่ดี 
 ใปขั้ปตงปาารจัดท าบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป ได้า าหปดแปวทากเพื่งฏองกาัปาารทจจรบตและสร้ากความโฏร่กใสใปาาร
ด าเปบปกาปโดย 
 - ใช้ระบบเทคโปโลยีสารสปเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยใปาารจัดเา็บข้งมูลที่มีความฏลงดภัยสูก าารเข้าสู่ระบบต้งก
เฏ็ปนู้รับนบดชงบเฉพาะ ที่ต้งกน่าปาารตรวจสงบหมายเลขฏระจ าตัว รหัสลับ และลายพบมพ์ปบ้วมืงขงกเจ้าหป้าที่นู้ฏิบบัตบและ
นู้งปจมัตบ/ป าระบบถ่ายส าเปาลายพบมพ์ปบ้วมืงมาใช้ใปาารตรวจสงบาารสวมตัวบจคคลา่งปาารจัดท าบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป    
ซึ่กเฏ็ปาลไาส าคัญใปาารฏองกาัปาารทจจรบต และสร้ากความมั่ปใจแา่ฏระชาชปใปเรื่งกความถูาต้งกขงกระบบกาปทะเบียปและ
บัตรฏระจ าตัวฏระชาชปงีาด้วย 
 - ใช้มาตราารควบคจมและตรวจสงบ เพื่งฏองกาัปาารทจจรบตทากาารทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป โดยปาย
ทะเบียปท้งกถบ่ปตรวจสงบาารฏิบบัตบกาป (หลักาารฏิบบัตบกาปแต่ละวัป) ด้วยตปเงก งย่ากป้งยเดืงปละ 1 ครั้ก ด้วยโฏรแารม
าารตรวจสงบและฏองกาัปาารทจจรบตทากาารทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชปใปช่งกทากระบบสารสปเทศ (MIS) ภายใป
เครืงข่ายารมาารฏาครงก (Dopa Intranet) เข้าสู่โฏรแารมทากช่งกทาก http : intranet.dopa.go.th/padmic 
 ปงาจาาปี้ ยักมีาารา าหปดระยะเวลาด าเปบปาารขงกแต่ละาระบวปกาป ใช้ระบบบัตรคบวงัตโปมัตบเพื่งให้บรบาาร
ตามล าดับ จัดสถาปที่ สบ่กง าปวยความสะดวางื่ปๆ เพื่งให้บรบาารที่ดีาับฏระชาชป เพื่งง าปวยความสะดวาแา่ฏระชาชป        
ให้ได้รับความพึกพงใจโดยทัดเทียมาัปและไม่เลืงาฏิบบัตบ และเพื่งเฏ็ปมาตราารใปาารฏองกาัปาารทจจรบต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้ากความโฏร่กใสใปาารบรบาารสาธารณะ ให้ฏระชาชปได้รับความพึกพงใจโดยทัดเทียมาัปไม่เลืงาฏิบบัตบ 
 3.2 เพื่งเฏ็ปมาตราารใปาารฏองกาัปาารทจจรบตและสร้ากความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปทะเบียปและบัตรฏระจ าตัว
ฏระชาชป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปนู้รับบรบาารได้รับความพึกพงใจโดยทัดเทียมาัป/มั่ปใจใปเรื่งกความถูาต้งกขงกระบบกาปทะเบียปและบัตร
ฏระจ าตัวฏระชาชป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัาทะเบียปท้งกถบ่ป เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเปบปาารฏิบบัตบกาปบรบาารกาปทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป ให้ฏระชาชปได้รับความพึกพงใจโดย
ทัดเทียมาัปและไม่เลืงาฏิบบัตบ 
 6.2 ฏระเมบปมาตรฐาปกาปทะเบียป/รายกาปสรจฏนลาารด าเปบปาบจารรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส าปัาทะเบียปท้งกถบ่ป เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้ากความโฏร่กใสใปาารบรบาารสาธารณะให้ฏระชาชปได้รับความพึกพงใจโดยทัดเทียมาัปและไม่เลืงาฏิบบัตบ 
 10.2 ไม่มีาารทจจรบตคงร์รัฏชัปใปาารด าเปบปกาปทะเบียปและบัตรฏระจ าตัวฏระชาชป 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : าบจารรมาารใช้บัตรคบวใปาารตบดต่งราชาาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลท่าแร่ เฏ็ปหป่วยกาปบรบหารราชาารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรูฏแบบหปึ่กที่มีง าปาจหป้าที่ใปาารจัดท า
บรบาารสาธารณะให้แา่ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป ตามง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาล ทั้กที่เฏ็ปหปาที่ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 
หป้าที่ตามพระราชบัญญัตบา าหปดแนปและขั้ปตงปาาราระจายง าปาจให้แา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2542 และ
หป้าที่ตามาฎหมายงื่ปที่า าหปดให้เทศบาลมีหป้าที่ต้งกท างีามาามาย ใปาารให้บรบาารสาธารณะแา่ฏระชาชปนู้มาขงรับ
บรบาารตบดต่งาับหป่วยกาปต่ากๆ ขงกเทศบาลปั้ปมัาจะฏระสบฏัญหาด้าปาารง าปวยความสะดวางย่ากเสมงภาค เฏ็ปธรรม     
งัปเปื่งกมาจาาภาราบจ และนู้มาขงรับบรบาารเฏ็ปจ าปวปมาาซึ่กเจ้าหป้าที่ไม่สามารถให้บรบาารได้งย่ากทัปท่วกที าารตงบสปงก
ความต้งกาารเาบดความล่าช้าไม่เฏ็ปธรรม และาารให้บรบาารไม่เฏ็ประบบมีาารลัดคบว ซึ่กเฏ็ปช่งกทากหปึ่กใปาารทจจรบต 
ฏระพฤตบมบชงบขงกเจ้าหป้าที่ถืงเฏ็ปพฤตบารรมที่ไม่พึกฏระสกค์ ทั้กนู้มาขงรับบรบาารและนู้ให้บรบาาร ส่กนลต่งมาตรฐาปาาร
ให้บรบาารภาครัฐเสื่งมฏระสบทธบภาพ 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่า าหปดให้าารฏิบบัตบกาปตาม
ง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาลต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป โดยใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี และให้ค าปึกถึก
าารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชปใปาารตรวจสงบ าารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบกาปและาารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสารงย่ากโฏร่กใสตาม
พระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่า าหปดให้าารบรบหาร
าบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ได้แา่ าารบรบหารราชาารเพื่งบรรลจเฏอาหมายโดยา่งให้เาบดฏระโยชป์สจขแา่ฏระชาชป มีฏระสบทธบภาพและ
เาบดความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจขงกรัฐ ไม่มีขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปเาบดความจ าเฏ็ป และฏระชาชปได้รับาารง าปวยความสะดวา 
และได้รับาารตงบสปงกความต้งกาาร ทั้กปี้ ตามพระราชบัญญัตบาารง าปวยความสะดวาใปาารพบจารณางปจญาตขงกทาก
ราชาาร พ.ศ. 2558 
 ดักปั้ป เทศบาลท่าแร่ ได้มจ่กเป้ปที่จะให้บรบาารฏระชาชปแล้วเสร็จใประยะเวลาที่เหมาะสม ให้บรบาารโดยจัดล าดับ
า่งป – หลัก เพื่งเฏ็ปาารสร้ากความพึกพงใจ และความทัดเทียมาัปใปาารให้บรบาารฏระชาชป โดยไม่เลืงาฏิบบัตบ จึกได้จัด
าบจารรมาารใช้บัตรคบวใปาารตบดต่งราชาารส าหรับนู้มาตบดต่งราชาาร 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งสร้ากาลไาใปาารฏิบบัตบราชาารด้าปาารง าปวยความสะดวา ความเสมงภาค เฏ็ปธรรมต่งนู้มารับบรบาาร 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปนู้มาขงรับบรบาารได้รับความสะดวา รวดเร็ว สามารถตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป 
 3.3 เพื่งให้ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปาารบรบาารที่ให้และเาบดความคจ้มค่าใปาารขงรับบรบาาร 
 3.4 เพื่งเฏ็ปเาราะฏองกาัปใปาารฏิบบัตบหป้าที่ขงกเจ้าหป้าที่มบให้าระท าาารแสวกหาฏระโยชป์หรืงาระท าาาร
ฏระพฤตบมบชงบต่งต าแหป่กหป้าที่ งัปเฏ็ปเหตจแห่กาารทจจรบตต่งหป้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 าารจัดท าบัตรคบวใปาารให้บรบาารแา่ฏระชาชปท่ัวถึกเฏ็ปธรรม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัากาปเทศบาลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ฏระชจมชี้แจก แปวทาก า าหปดรูฏแบบวบธีาาร ข้ัปตงปาารฏิบบัตบ 
 6.๒ จัดท าบัตรคบวใปรูฏแบบต่ากๆ ตามความจ าเฏ็ปและเหมาะสม 
 6.๓ ฏิดฏระาาศฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบถึกขั้ปตงปาารรับบรบาารบัตรคบว และาารใช้บรบาารตามล าดับคบว 
 6.๔ จัดท าแบบฏระเมบปนลความพึกพงใจขงกนู้มาขงรับบรบาาร 
 6.๕ สรจฏนลาารให้บรบาารตามแบบฏระเมบปความพึกพงใจเฏ็ปรายสัฏดาห์/รายเดืงป เพื่งป ามาฏรับฏรจก แา้ไขาาร
ให้บรบาารงย่ากมีคจณภาพ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕) 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบบาจ่ายกบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทจาส าปัา/างก ขงกเทศบาลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นลนลบต 
  มีาารใช้บัตรคบวส าหรับให้บรบาารแา่ฏระชาชปตามล าดับา่งปหลัก ส าหรับหป่วยกาปที่ให้บรบาาร 
 10.2 นลนลบต 
  - ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปบรบาารที่ให้ ไม่ป้งยว่าร้งยละ 70 ขงกนู้มาขงรับบรบาาร 
  - าารให้บรบาารเาบดความโฏร่กใส ลดข้งร้งกเรียปาารทจจรบตต่งหป้าท่ี  

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตราาร “ยาระดับคจณภาพาารบรบาารฏระชาชป” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยฏระชาชปใปพื้ปที่เขตเทศบาลxxx มีความหลาาหลายทากวัฒปธรรม าล่าวได้ว่าเฏ็ปสักคมพหจวัฒปธรรม 
เทศบาลท่าแร่ จึกได้ให้ความส าคัญใปาารสร้ากความเฏ็ปธรรม/ไม่เลืงาฏิบบัตบใปาารให้บรบาารสาธารณะ/บรบาารฏระชาชปให้
เาบดขึ้ปใปพื้ปที่มาาท่ีสจด โดยป าแปวทากตามหลัาาารบรบหารจัดาารตามหลัาธรรมาภบบาล (Good Governance) หรืงหลัาาาร
บรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดีมาฏระยจาต์ใช้ โดยเฉพาะหลัาความโฏร่กใส (Transparency) และหลัาเสมงภาค (Equity) โดยไม่
แบ่กแยาด้าป เพศ ถบ่ปา าหปด เชื้งชาตบ ภาษา งายจ ความพบาาร สภาพทากาายภาพหรืงสจขภาพ สถาปะขงกบจคคล ฐาปะทาก
เศรษฐาบจและสักคม ความเชื่งทากศาสปา าารศึาษา าารฝึางบรมและงื่ปๆ สงดคล้งกาับมาตรา 8 แห่กพระราชาฤษฎีาาว่า
ด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้า าหปดให้ส่วปราชาารจะต้งกด าเปบปาารโดยถืงว่า
ฏระชาชปเฏ็ปศูปย์าลากที่จะได้รับาารบรบาารจาารัฐและาารฏิบบัตบภาคาบจขงกส่วปราชาารต้งกเฏ็ปไฏโดยความซื่งสัตย์ สจจรบต 
สามารถตรวจสงบได้ 
 ดักปั้ป เพื่งให้หป่วยกาปมีาารใช้ระบบหรืงเาณฑ์ที่ชัดเจป เทศบาลท่าแร่ จึกมีาารป าเทคโปโลยีมาช่วยใปาาร
ฏิบบัตบกาป เพื่งลดาารใช้ดจลยพบปบจขงกเจ้าหป้าที่ มีาารแสดกขั้ปตงปาารให้บรบาารแา่ฏระชาชปงย่ากชัดเจป มีระบบาาร
ฏองกาัปหรืงาารตรวจสงบเพื่งฏองกาัปาารละเว้ปาารฏิบบัตบหป้าที่ใปาารให้บรบาาร รวมถึกาารง าปวยความสะดวาและาาร
ตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป เพื่งให้เาบดความพึกพงใจแา่ฏระชาชปโดยทัดเทียมาัปและไม่เลืงาฏิบบัตบ ซึ่กจะช่วยให้
าารบรบาารขงกหป่วยกาปมีความเฏ็ปธรรมโฏร่กใสยบ่กข้ึป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้เจ้าหป้าที่นู้ฏิบบัตบกาปใปภาราบจตามที่าฎหมายา าหปดขงกหป่วยกาปให้บรบาารงย่ากมีความเฏ็ปธรรม
และไม่เลืงาฏิบบัตบ 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปนู้มารับบรบาารเาบดความพึกพงใจต่งคจณภาพาารให้บรบาาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึกพงใจเฉลี่ยขงกฏระชาชปนู้รับบรบาาร ร้งยละ 80 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เาณฑ์หรืงเครื่งกมืงาารฏิบบัตบกาปที่มีความเฏ็ปธรรม/ไม่เลืงาฏิบบัตบเฏ็ปมาตรฐาปเดียวาัป 
โฏร่กใสและมีฏระสบทธบภาพ ได้แา่ ระบบบัตรคบวใปาารให้บรบาาร ระบบาารให้บรบาารงงปไลป์ เฏ็ปต้ป 
 6.2 จัดให้มีาารแสดกขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาป งัตราค่าบรบาาร (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใปาารด าเปบปาารให้
นู้ใช้บรบาารหรืงนู้มีส่วปได้ส่วปเสียทราบงย่ากชัดเจป 
 6.3 จัดให้มีระบบาารฏองกาัปหรืงาารตรวจสงบเพื่งฏองกาัปาารละเว้ปาารฏิบบัตบหป้าท่ี ได้แา่ จัดให้มีาล้งกวกจรฏิด
ภายใปสถาปท่ีให้บรบาาร 
 6.4 จัดให้มีสถาปท่ีส าหรับนู้สูกงายจและนู้พบาารโดยไม่เลืงาฏิบบัตบ ได้แา่ ทากลาดชัปห้งกป้ าส าหรับนู้พบาาร 
 6.5 จัดให้มีฏอายสามภาษา ได้แา่ ภาษาไทย ภาษางักาฤษ ภาษามาลายูาลาก 
   



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบบาจ่ายกบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส าปัาฏลัดเทศบาล เทศบาลท่าแร่  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้งยละความพึกพงใจขงกฏระชาชปนู้รับบรบาาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาาารบรบหารจัดาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 า าหปดให้งกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ป จัดท าหลัาเาณฑ์าารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกทีดี โดยงย่ากป้งยต้งกมีหลัาเาณฑ์เาี่ยวาับาารลดขั้ปตงปาาร
ฏิบบัตบกาปาารง าปวยความสะดวาและตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป ตลงดจปจัดให้มีาารรับฟักและส ารวจความ
คบดเห็ปขงกฏระชาชปนู้รับบรบาาร เพื่งฏรับฏรจกาารบรบหารกาปให้สงดคล้งกาับความต้งกาารขงกฏระชาชปมาาท่ีสจด ฏระางบ
าับใปฏีท่ีน่าปมาได้มีาารฏระเมบปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปท่ีมีาารบรบหารจัดาารที่ดี และได้ด าเปบปาารตามโครกาารดักาล่าว
งย่ากต่งเปื่งกทจาฏีปั้ป 
 เพื่งให้าารฏระเมบปบรบหารจัดาารบ้าปเมืงกที่ดีเฏ็ปไฏด้วยความเรียบร้งยเาบดฏระโยชป์สจขต่งฏระชาชป เาบด
นลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกงกค์ารมีฏระสบทธบภาพและความคจ้มค่า สามารถลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปและตงบสปงกความต้งกาาร
ขงกฏระชาชปได้งย่ากแท้จรบก หรืงงย่ากป้งยมีนลาารฏระเมบปไม่ต่ าาว่าฏีที่น่าปมา เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าโครกาาร
ฏรับฏรจการะบวปาารท ากาปหรืงลดขั้ปตงปาารท ากาปหรืงาารบรบาาร เพื่งตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชปโดยยึด
ารงบแปวทากาารพัฒปาาารบรบหารจัดาารที่ดีขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปและง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาลตามาฎหมายเฏ็ป
ส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งลดขั้ปตงปใปาารฏิบบัตบกาปาารบรบาารฏระชาชป 
 3.2 เพื่งง าปวยความสะดวาและตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป 
 3.3 เพื่งรับฟักและส ารวจความคบดเห็ปขงกฏระชาชปนู้รับบรบาาร 
 3.4 เพืง่ฏรับฏรจกและเพบ่มฏระสบทธบภาพใปาารให้บรบาารฏระชาชป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่งลดขั้ปตงปใปาารท ากาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้สั้ปลก 
 4.2 ฏระชาชปใปพ้ืปท่ี ต าบลท่าแร่ 
 4.3 ฏระชาชปปงาพ้ืปท่ี และฏระชาชปท่ัวไฏ 
 4.4 พปัากาปและเจ้าหป้าท่ีขงกเทศบาลท่าแร่ 
 4.5 นู้บักคับบัญชามงบง าปาจาารตัดสบปใจเาี่ยวาับาารสั่กาาร งปจญาต าารงปจมัตบ และาารฏิบบัตบราชาารใดๆ ไฏสู่
นู้ใต้บักคับบัญชาซึ่กมีหป้าที่รับนบดชงบใปาารด าเปบปาารเรื่งกปั้ปโดยตรก 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่กตั้กคณะารรมาารฏรับฏรจกขั้ปตงปและระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาาร 
 6.2 ฏระชจมคณะารรมาารเพื่งส ารวจกาปบรบาารที่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้งกฏิบบัตบ ฏรับฏรจกขั้ปตงปและ
ระยะเวลาใปาารให้บรบาารที่สามารถฏิบบัตบได้จรบกและพบจารณากาปใปภาราบจว่าเรื่งกใดท่ีนู้บักคับบัญชาสามารถมงบง าปาจาาร
ตัดสบปใจเาี่ยวาับาารสั่ก าารงปจญาต าารงปจมัตบ หรืงาารฏิบบัตบราชาารใดๆ ให้แา่นู้ใต้บักคับบัญชา 
 6.3 ฏระาาศลดขั้ปตงปและระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาาร และฏระาาศาระบวปกาปบรบาารฏระชาชปที่
ปายาเทศมปตรีมงบง าปาจให้รงกปายาเทศมปตรี หรืงฏลัดเทศบาลให้ฏระชาชปทราบโดยทั่วไฏพร้งมทั้กจัดท าแนปภูมบแสดก
ขั้ปตงปและระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาารให้ฏระชาชปทราบ 
 6.4 มีระบบาารรับฟักข้งร้งกเรียปหรืงมีาารสงบถามจาาภาคฏระชาชป และป านลดักาล่าวมาฏรับฏรจกาารฏิบบัตบ
ราชาาร 
 6.5 รายกาปนลาารฏิบบัตบกาป ความคบดเห็ปและงจฏสรรคต่ากๆ ให้ปายาเทศมปตรีและนู้บรบหารทราบ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทจาางก/ส าปัา ใปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ฏระชาชปได้รับความสะดวา รวดเร็วใปาารตบดต่งขงรับบรบาาร และมีความพึกพงใจใปาารให้บรบาารขงก
เจ้าหป้าท่ี 
 10.2 าารฏิบบัตบราชาารมีความคล่งกตัว และบจคลาารมีความาระตืงรืงร้ปใปาารฏิบบัตบกาป 
 10.3 าารฏิบบัตบราชาารมีความสงดคล้งกาับปโยบายฏิบรูฏระบบราชาาร 
 10.4 ท าให้ภาพลัาษณ์ขงกเทศบาลต าบลเขาพระกามเฏลี่ยปไฏใปทบศทากที่ดีขึ้ปและท าให้ฏระชาชปมีความศรัทธา
ต่งคณะนู้บรบหารมาายบ่กข้ึป 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ใปมาตรา 3/1 แห่กพระราชบัญญัตบระเบียบบรบหารราชาารแน่ปดบป (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่กเฏ็ปาฎหมายที่เฏ็ป
ที่มาขงกาารฏิบรูฏระบบราชาารเพื่งวาการงบแปวทากาารบรบหารราชาารไว้ว่า “าารบรบหารราชาารต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์
สจขขงกฏระชาชป เาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกรัฐ ความมีฏระสบทธบภาพ ความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจแห่กรัฐ าารลดขั้ปตงปาาร
ฏิบบัตบกาป าารลดภาราบจและยจบเลบาหป่วยกาปที่ไม่จ าเฏ็ป าาราระจายง าปาจตัดสบปใจ าารง าปวยความสะดวาและ
ตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป” และเพื่งให้าารด าเปบปาารดักาล่าวเฏ็ปไฏตามารงบรวมทั้กทบศทากและแปวทากาาร
บรบหารราชาารดักาล่าว จึกได้มีาารฏระาาศใช้พระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 
2546 โดยา าหปดให้งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปจัดท าหลัาเาณฑ์าารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดีตามแปวทากพระราช
าฤษฎีาาปี้ โดยงย่ากป้งยต้งกมีหลัาเาณฑ์เาี่ยวาับาารลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปและาารง าปวยความสะดวาใปาารตงบสปงก
ต่งความต้งกาารขงกฏระชาชป 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรูฏแบบหปึ่ก ฏิบบัตบกาปตามง าปาจหป้าที่ ขงกเทศบาลต้งก
เฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป ดักปั้ปกาปให้บรบาารจึกเฏ็ปกาปบรบาารแบบหปึ่กขงกระบบาารบรบาารสาธารณะ ที่
นู้บรบหารและพปัากาปทจาท่าปจะต้งกร่วมาัปฏรับฏรจกและแา้ไขาระบวปาารท ากาปเพื่งสามารถตงบสปงกความต้งกาารขงก
ฏระชาชปได้มาาที่สจด เมื่งฏระชาชปมารับบรบาารแล้วเาบดความฏระทับใจและพึกพงใจ รวมถึกาารลดขั้ปตงปและระยะเวลา
าารฏิบบัตบราชาาร ท าให้เาบดความรวดเร็วใปาารตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป ง าปวยความสะดวาเพื่งกาปบรบาารที่
มีคจณภาพ ทั่วถึกและแา้ไขฏัญหาต่ากๆ ที่เาบดขึ้ปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้าับฏระชาชปได้งย่ากมีฏระสบทธบภาพและ
ฏระสบทธบนล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ฏระชาชปได้รับาารบรบาารได้งย่ากสะดวารวดเร็วและถูาต้งก 
 3.2 เพื่งให้สามารถตรวจสงบความต้งกาารขงกฏระชาชป รับรู้สภาพฏัญหาและแา้ไขฏัญหาที่เาบดขึ้ปได้ 
 3.3 เพื่งฏรับทัศปคตบ วบธีคบด วบธีาารท ากาปขงกบจคลาารให้ค าปึกถึกนลลัพธ์ใปด้าปาารบรบาารฏระชาชปนู้มาตบดต่ง
ขงรับบรบาาร 
 3.4 เพื่งให้าารฏิบบัตบราชาารมีมาตรฐาปาารบรบาารสาธารณะที่ชัดเจป มีความโฏร่กใสสามารถวัดนลาารด าเปบปกาป
ได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่และนู้ที่มาตบดต่งราชาาราับเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครกาารเพื่งขงงปจมัตบ 



 6.2 จัดให้มีาารฏระชจมคณะท ากาปฏรับฏรจกขั้ปตงปและระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาาร 
 6.3 จัดท าฏระาาศาระบวปกาปบรบาารฏรับลดระยะเวลาาารฏิบบัตบราชาารและฏระาาศให้ฏระชาชปทราบโดยทั่วาัป 
 6.4 ด าเปบปาารจัดท าาบจารรมง าปวยความสะดวาแา่ฏระชาชป 
  6.4.1 ฏรับฏรจกแนปนักา าหปดนู้รับนบดชงบให้เฏ็ปฏัจจจบัป 
  6.4.2 ฏรับฏรจกฏอายแสดกขั้ปตงปและระยะเวลาาารให้บรบาารแา่ฏระชาชป 
  6.4.3 จัดท าเงาสาร/แน่ปพับฏระชาสัมพัปธ์เนยแพร่ข้งมูลข่าวสารต่ากๆ 
  6.4.4 จัดให้มีาล่งก/ตู้รับความคบดเห็ปขงกฏระชาชป 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟงร์มค าร้งกต่ากๆ พร้งมตัวงย่ากาารารงาแบบฟงร์มทจากาปบรบาาร 
  6.4.6 จัดท าค าสั่กาารให้บรบาารฏระชาชปปงาเวลาราชาาร โดยจัดให้มีาารให้บรบาารแา่ฏระชาชปทั้ก
เวลาท าาาร ช่วกพัาาลากวัปและใปวัปหยจดราชาาร 
  6.4.7 าารมงบง าปาจาารตัดสบปใจ าารงปจญาต าารงปจมัตบ าารรัาษาราชาารแทป 
 6.5 มีาารส ารวจความพึกพงใจขงกฏระชาชปต่งาารให้บรบาาร 
 6.6 มีาารตบดตามฏระเมบปนลโครกาารลดขั้ปตงปและระยะเวลาาารให้บรบาาร เพื่งป าจจดบาพร่งกใปาารจัดท า
โครกาารมาฏรับฏรจกแา้ไขวบธีาาร ขั้ปตงปหรืงระยะเวลาใปาารให้บรบาารให้ดียบ่กข้ึปงย่ากมีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนลต่งไฏ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลงดฏีกบฏระมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล  างกคลัก างกช่าก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ฏระชาชปได้รับาารบรบาารได้งย่ากสะดวารวดเร็วและถูาต้งก 
 10.2 สามารถตรวจสงบความต้งกาารขงกฏระชาชป รับรู้สภาพฏัญหาและแา้ไขฏัญหาที่เาบดขึ้ปได้ 
 10.3 มีทัศปคตบ วบธีคบด วบธีาารท ากาปขงกบจคลาารค าปึกถึกนลลัพธ์ ใปด้าปาารบรบาารฏระชาชปนู้มาตบดต่งขงรับ
บรบาาร 
 10.4 าารฏิบบัตบราชาารมีมาตรฐาปาารบรบาารสาธารณะที่ชัดเจป มีความโฏร่กใสสามารถวัดนลาารด าเปบปกาปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 าารมงบหมายง าปาจหป้าที่ให้าับนู้ใต้บักคับบัญชาใปาารบรบหารกาปใปด้าปต่ากๆ  ภายใปงกค์ารปั้ป า็เพื่งเฏ็ปาาร
ช่วยเพบ่มฏระสบทธบภาพขงกาารฏิบบัตบกาปให้เาบดความคล่งกตัว รวดเร็ว ซึ่กาารพบจารณาเลืงา/มงบหมายภาราบจและขงบข่าย
ขงกความรับนบดชงบท่ีจะมงบหมายให้นู้ใต้บักคับบัญชา จะพบจารณาถึกความส าคัญ คจณสมบัตบ ความรู้ ความสามารถใปาารที่
จะด าเปบปาารเรื่งกปั้ปเฏ็ปงย่ากดี ด้วยความรงบคงบและเหมาะสม เพื่งให้าารบรบหารกาปา่งให้เาบดฏระโยชป์สูกสจดแา่ราชาาร 
 ดักปั้ป าารด าเปบปาารขงกหป่วยกาปต้งกมีาารฏรับให้เข้าาับสภาพสักคมและทัปต่งสถาปาารณ์ที่าารบรบหารราชาาร
ต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป เาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกรัฐ ความมีฏระสบทธบภาพ ความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจแห่ก
รัฐ าารลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาป าาราระจายง าปาจาารตัดสบปใจ าารง าปวยความสะดวา และาารตงบสปงกความต้งกาาร
ขงกฏระชาชป แต่ทั้กปี้ต้งกมีนู้รับนบดชงบต่งนลขงกกาปซึ่กเฏ็ปหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งให้าารบรบหารราชาารขงกงกค์าารบรบหารส่วปxxx ภายใต้ารงบง าปาจหป้าที่ตามที่าฎหมายา าหปดให้เฏ็ปไฏ
งย่ากมีฏระสบทธบภาพ รวดเร็วและเาบดฏระโยชป์สูกสจดแา่ราชาาร 
4. เป้าหมาย 
 คณะนู้บรบหารงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด ฏลัดงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด รงกฏลัดงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด หรืง
หัวหป้าส่วปราชาาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบัปทึาเสปงเพื่งพบจารณาขงงปจมัตบ งปจญาต สั่กาาร แต่กตั้ก มงบหมาย คณะนู้บรบหาร ฏลัดงกค์าารบรบหาร
ส่วปจักหวัด รงกฏลัดงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด หรืงหัวหป้าส่วปราชาาร เพื่งลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบราชาาร 
 6.2 ด าเปบปาารงงาค าสั่กฯ 
 6.3 ส าเปาค าสั่กฯ แจ้กคณะนู้บรบหารงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด ฏลัดงกค์าารบรบหารส่วปจักหวัด รงกฏลัดงกค์าาร
บรบหารส่วปจักหวัด หรืงหัวหป้าส่วปราชาารทจาส่วป ที่ได้รับมงบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วปราชาารทจาส่วป 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 าารบรบหารราชาาร าารด าเปบปกาป าารฏิบบัตบกาปเาบดความคล่งกตัวและรวดเร็ว ตลงดจปาารง าปวยความสะดวา
และาารให้บรบาารฏระชาชป/บรบาารสาธารณะได้งย่ากมีฏระสบทธบภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แา้ไขเพบ่มเตบม ได้บัญญัตบเาี่ยวาับง าปาจหป้าที่ขงกปายาเทศมปตรี
ไว้หลายเรื่งกหลายฏระาาร รวมทั้กมีาฎหมายงื่ปงีาหลายฉบับที่บัญญัตบง าปาจหป้าที่ขงกปายาเทศมปตรีเงาไว้ าารที่
ปายาเทศมปตรีจะด าเปบปาารใปเรื่งกต่ากๆ เพียกนู้เดียว า็งาจท าให้เาบดช่งกว่ากใปาารฏระพฤตบมบชงบใปข้ัปตงปต่ากๆ เาบดขึ้ป
ได้ ดักปั้ป เพื่งเฏ็ปาารแา้ไขฏัญหาต่ากๆ ท่ีงาจเาบดขึ้ป เทศบาลจึกได้า าหปดมาตราารให้มีาารมงบง าปาจขงกปายาเทศมปตรี
ให้รงกปายาเทศมปตรี ฏลัดเทศบาล และรงกฏลัดเทศบาล ได้ฏิบบัตบราชาารแทปปายาเทศมปตรี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้าารใช้ดจลยพบปบจต่ากๆ ขงกฝ่ายบรบหารเฏ็ปไฏโดยรงบคงบ ตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 
 3.2 เพื่งให้เฏ็ปาารฏองกาัปาารทจจรบตคงร์รัฏชัปขงกเจ้าหป้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีาารมงบง าปาจงย่ากป้งยจ าปวป 5 เรื่งก 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลทา่แร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภาราบจท่ีงยู่ใปง าปาจขงกปายาเทศมปตรีเสปงปายาเทศมปตรีพบจารณา 
 6.2 งงาค าสั่กมงบหมายหป้าที่ขงกปายาเทศมปตรีให้รงกปายาเทศมปตรี ฏลัดเทศบาล และรงกฏลัดเทศบาล 
ฏิบบัตบราชาารแทป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กาปาารเจ้าหป้าท่ี ส าปัาฏลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้งยละ 80 ขงกเฏอาหมายด าเปบปาารแล้วเสร็จ 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัตบา าหปดง าปาจหป้าที่ขงกปายาเทศมปตรีใปฐาปะเจ้า
พปัากาปท้งกถบ่ปไว้หลายฏระาาร ทั้กาารงปจญาตา่งสร้ากงาคาร รื้งถงปงาคาร ต่งเตบมดัดแฏลกงาคาร  เฏ็ปต้ป ซึ่กล้วปแต่
เาี่ยวข้งกาับสบทธบ หป้าที่ และเสรีภาพขงกฏระชาชป าารที่จะใช้ง าปาจงยู่าับปายาเทศมปตรีา็งาจเฏ็ปนลให้าารบรบาาร
ฏระชาชปเาบดความล่าช้า และงาจเฏ็ปช่งกว่ากที่ท าให้เาบดาารทจจรบตขึ้ปมาได้ ดักปั้ป จึกได้า าหปดมาตรฐาปาารมงบง าปาจ     
เจ้าพปัากาปท้งกถบ่ปตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้าารใช้ดจลยพบปบจขงกเจ้าพปัากาปท้งกถบ่ปตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 2522 เฏ็ปไฏงย่าก
รงบคงบ 
 3.2 เพื่งฏองกาัปาารทจจรบตคงร์รัฏชัปขงกเจ้าหป้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่กปายาเทศมปตรีมงบง าปาจเจ้าพปัากาปท้งกถบ่ป ตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ . 2522 ให้าับรงก
ปายาเทศมปตรี 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 



6. วิธีด าเนินการ 
 เสปงค าสั่กเทศบาลต าบลท่าแร่ มงบง าปาจเจ้าพปัากาปท้งกถบ่ปให้รงกปายาเทศมปตรีเฏ็ปนู้ฏิบบัตบราชาารแทป
ปายาเทศมปตรีใปาารใช้ง าปาจเจ้าพปัากาปท้งกถบ่ปตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกช่าก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีาารงงาค าสั่กมงบง าปาจปายาเทศมปตรีใปฐาปะเจ้าพปัากาปท้งกถบ่ป ตามพระราชบัญญัตบควบคจมงาคาร พ.ศ. 2522 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปหป่วยกาปบรบหารราชาารงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรูฏแบบหปึ่กที่มีง าปาจหป้าที่ใปาาร
จัดท าบรบาารสาธารณะให้แา่ฏระชาชปใปท้งกถบ่ป ตามง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาล ทั้กที่เฏ็ปหป้าที่ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 
2496 หป้าที่ตามพระราชบัญญัตบา าหปดแนปและขั้ปตงปาาราระจายง าปาจให้แา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2542 
และหป้าที่ตามาฎหมายงื่ปที่า าหปดให้เทศบาลมีหป้าที่ต้งกท างีามาามาย ใปาารให้บรบาารสาธารณะแา่ฏระชาชป นู้มารับ
บรบาารตบดต่งาับหป่วยกาปต่ากๆ ขงกเทศบาลปั้ป มัาจะฏระสบฏัญหาด้าปาารง าปวยความสะดวาใปาารตบดต่งราชาาร
เปื่งกจาาภาราบจมีมาามายไฏรวมงยู่าับฝ่ายบรบหาร ไม่มีาาราระจายง าปาจ หรืงมงบหมายง าปาจหป้าที่ใปาารสั่กาาร งปจมัตบ 
งปจญาต ไฏยักหัวหป้าหป่วยกาประดับส าปัา างก และฝ่ายต่ากๆ ซึ่กเฏ็ปงจฏสรรคงย่ากยบ่กต่งาารให้บรบาาร ท าให้าารบรบาารเาบด
ความล่าช้า ฏระชาชปไม่ได้รับความสะดวางัปงาจเฏ็ปสาเหตจหปึ่กขงกาาราระท าาารทจจรบต ฏระพฤตบมบชงบใปาารฏิบบัตบ
ราชาารขงกเจ้าหป้าท่ี ส่กนลให้ระบบาารให้บรบาารภาครัฐเสื่งมฏระสบทธบภาพ 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่า าหปดให้าารฏิบบัตบกาปตาม
ง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาล ต้งกเฏ็ปไฏเพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป โดยใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ตามพระราช
าฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์ และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่า าหปดให้าาร
บรบหารราชาารเพื่งให้เาบดฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชปและเาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจขงกรัฐ ไม่มีขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปเาบปความ
จ าเฏ็ป ฏระชาชปได้รับาารง าปวยความสะดวาและได้รับาารตงบสปงกความต้งกาาร าารบรบหารกาปมีฏระสบทธบภาพ คจ้มค่า 
ตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีา าหปดให้ปายาเทศมปตรี มีง าปาจหป้าที่ใปาารสั่ก งปจญาต 
และงปจมัตบ เาี่ยวาับราชาารขงกเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส า าหปดให้ปายาเทศมปตรีควบคจมและรับนบดชงบใปาารบรบหาร
าบจาารขงกเทศบาล และเฏ็ปนู้บักคับบัญชาพปัากาปเทศบาล และลูาจ้ากขงกเทศบาล มาตรา 48 วีสตบ ปายาเทศมปตรีมี
ง าปาจมงบหมายาารฏิบบัตบราชาารให้แา่รงกปายาเทศมปตรีที่ได้รับแต่กตั้กใปาารสั่กหรืงาารฏิบบัตบราชาารขงก
ปายาเทศมปตรีได้ มาตรา 48 เงาูปวีสตบ า าหปดให้ฏลัดเทศบาลเฏ็ปนู้บักคับบัญชาพปัากาปเทศบาล และลูาจ้ากเทศบาลรงก
จาาปายาเทศมปตรี และรับนบดชงบควบคจมดูแลราชาารฏระจ าขงกเทศบาลให้เฏ็ปไฏตามปโยบาย และมีง าปาจหป้าที่งื่ป 
ตามที่มีาฎหมายา าหปด หรืงตามที่ปายาเทศมปตรีมงบหมาย 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารบรบหารราชาารเฏ็ปไฏตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ตงบสปงกความต้งกาา รขงก
ฏระชาชป ลดขั้ปตงปาารให้บรบาารและไม่สร้ากเก่ืงปไขขั้ปตงปที่มีความยจ่กยาา จึกจ าเฏ็ปต้งกมีมาตราาร าารมงบหมาย
ง าปาจหป้าที่ขงกเทศบาลขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปาารลดขั้ปตงปาารให้บรบาารฏระชาชปให้ได้รับความสะดวา รวดเร็ว เฏ็ปธรรม ตงบสปงกความ
ต้งกาารขงกฏระชาชป 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปาารให้บรบาารจาาหป่วยกาป 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาาราระจายง าปาจาารตัดสบปใจใปาารสั่ก งปจญาต งปจมัตบขงกนู้บรบหารทจาระดับ 



 3.4 เพื่งฏองกาัปาารนูาขาดง าปาจหป้าที่ใปาารใช้ดจลยพบปบจงัปงาจเฏ็ปเหตจแห่กาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบใป
ต าแหป่กหป้าที่ราชาาร 
4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่กมงบหมายกาปขงกปายาเทศมปตรี ฏลัดเทศบาล และหัวหป้าส่วปราชาาร จ าปวป 4 ฉบับ ฏระางบด้วย 
ปายาเทศมปตรีมงบหมายให้รงกปายาเทศมปตรี ปายาเทศมปตรีมงบหมายให้ฏลัดเทศบาล รงกฏลัดเทศบาล และหัวหป้า
ส่วปราชาาร ฏลัดเทศบาลมงบหมายให้รงกฏลัดเทศบาล และฏลัดเทศบาลมงบหมายให้หัวหป้าส่วปราชาาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 งงาค าสั่กมงบหมายกาปใปาารสั่ก งปจญาต งปจมัตบ ตามาฎหมาย ระเบียบฯ ข้งบักคับและหปักสืง  สั่กาาร 
 6.2 จัดท าหปักสืงแจ้กเวียปให้ทจาส่วปราชาารและนู้รับมงบง าปาจให้ฏิบบัตบราชาารแทปรับทราบและถืงฏิบบัตบ 
 6.3 จัดท าฏระาาศ ฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบ 
 6.4 ให้นู้รับมงบหมายกาปตามค าสั่กรายกาปนลาารฏิบบัตบกาปตามค าสั่กที่ได้รับมงบหมายใปทจาเดืงป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๑) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่กมงบหมายกาปให้นู้ที่เาี่ยวข้งกฏิบบัตบราชาารแทป จ าปวปไม่ป้งยาว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ฏระชาชปมีความพึกพงใจใปบรบาารที่ได้รับงยู่ใประดับดี 
  - ฏระชาชปได้รับความสะดวา และลดาารนูาขาดง าปาจหป้าท่ีงัปเฏ็ปช่งกทากแห่กาารทจจรบต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันพ่อแห่งชาติ – วันแม่แห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เปื่งกใปวโราาส 5 ธัปวาคม ขงกทจาฏี เฏ็ปวัปเฉลบมพระชปมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวเฏ็ปวัปพ่งแห่กชาตบ
และใปวโราาส 12 สบกหาคมขงกทจาฏี เฏ็ปวัปเฉลบมพระชปมพรรษาสมเด็จพระปากเจ้าฯ พระบรมราชบปีปาถ เฏ็ปวัปแม่
แห่กชาตบ ซึ่กเทศบาลได้า าหปดเฏ็ปปโยบายใปาารจัดกาปวัปพ่งวัปแม่แห่กชาตบเฏ็ปฏระจ าทจาฏีตบดต่งาัปมาเพื่งเทบดทูปพระมหา
ารจณาธบคจณขงกพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวและสมเด็จพระปากเจ้าพระบรมราชบปีปาถ ที่ทรกมีต่งพสาปบารชาวไทยงย่าก
ปาปัฏาาร พระงกค์ทรกเฏ็ปพ่งและแม่ขงกฏวกชปชาวไทยท่ีเฏี่ยมล้ปด้วยพระเมตตา ทรกห่วกใยงย่ากหาที่เฏรียบมบได้ และเฏ็ป
าารเนยแพร่พระคจณขงกพ่งและแม่ที่มีต่งครงบครัว สักคมและฏระเทศชาตบ 
 เพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่า าหปดให้เทศบาลมีหป้าที่ส่กเสรบมาาร
พัฒปาเด็า สตรี เยาวชป นู้สูกงายจ และคปพบาาร ฏระางบาับเทศบาลมีแปวทากใปาารฏิบบัตบกาปให้สงดคล้งกาับส าปัากาป
คณะารรมาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตแห่กชาตบ าารบรบหารราชาารเพื่งฏองกาัปาารทจจรบต ใปาารเชบดชูเาียรตบแา่
หป่วยกาป/บจคคลใปาารด าเปบปาบจาาร าารฏระพฤตบตปให้เฏ็ปท่ีฏระจัาษ์ โดยาารยาย่งกเชบดชูเาียรตบนู้ที่มีความซื่งสัตย์ สจจรบต 
มีคจณธรรม จรบยธรรม ยาย่งกเชบดชูเาียรตบนู้ที่ให้ความช่วยเหลืงาบจาารสาธารณะขงกท้งกถบ่ป 
 ดักปั้ป เทศบาลจึกได้จัดาบจารรมวัปพ่ง วัปแม่แห่กชาตบ คืงาารคัดเลืงาพ่งและแม่ดีเด่ปใปพ้ืปที่เทศบาล เพื่งมงบโล่
ฏระาาศเาียรตบคจณฯ เฏ็ปาารสร้ากแบบฉบับท่ีดีให้ฏราาิแา่สาธารณชป และให้สักคมได้ตระหปัาถึกหป้าท่ีงัปส าคัญยบ่กขงกพ่ง
และแม่ ท่ีส าคัญเพื่งเฏ็ปแบบงย่ากท่ีดีขงกคปใปชจมชปต่งไฏ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งยาย่งกเชบดชูเาียรตบแา่พ่ง แม่ นู้มีความซื่งสัตย์ สจจรบต ตั้กมั่ปงยู่ใปหลัาคจณธรรม จรบยธรรม 
 3.2 เพื่งให้พ่ง แม่ ท่ีได้รับาารคัดเลืงาได้เฏ็ปแบบงย่ากท่ีดีแา่บจตร ธบดา และสักคมสืบไฏ 
4. เป้าหมาย 
 จัดพบธีมงบโล่ฏระาาศเาียรตบคจณแา่พ่ง แม่ดีเด่ป จ าปวป 2 ครั้ก/ฏี  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าฏระาาศา าหปดหลัาเาณฑ์และวบธีาารคัดเลืงาพ่ง แม่ ดีเด่ป ที่มีคจณสมบัตบที่จะได้รับาารคัดเลืงาให้เฏ็ป
พ่ง แม่ ดีเด่ป ฏระจ าฏี เพื่งฏระาาศให้ฏระชาชปทราบ 
 6.2 แจ้กฏระาาศหลัาเาณฑ์ใปาารคัดเลืงาให้ทจาชจมชปใปเขตเทศบาล จ าปวป ๑๕ ชจมชป เพื่งให้แต่ละชจมชป
ด าเปบปาารคัดเลืงา าลั่ปารงกบจคคลที่สมควรเสปงช่ืงเข้ารับาารคัดเลืงาใปช้ัปต้ปมายักเทศบาล เพื่งให้คณะารรมาาร
พบจารณาาลั่ปารงกได้พบจารณางีาครั้กหปึ่ก 
 6.3 แต่กตั้กคณะารรมาารพบจารณาาลั่ปารงกเพื่งท าหป้าที่าลั่ปารงกคจณสมบัตบนู้ที่ถูาเสปงช่ืงจาาชจมชปต่ากๆ 
ภายใปเขตเทศบาล 
 6.4 คณะารรมาารฯ เสปงช่ืงพ่ง แม่ ดีเด่ปที่น่าปาาราลั่ปารงกด้าปคจณสมบัตบ โดยเสปงรายช่ืงให้นู้บรบหารทราบ
และเห็ปชงบ 
 6.5 ด าเปบปาารจัดพบธีาารมงบโล่ ตามระเบียบฯ ใปวัปส าคัญที่ตรกาับวัปเฉลบมพระชปมพรรษาขงกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้างยู่หัวภูมบพลงดจลยเดช และขงกสมเด็จพระปากเจ้าสบรบาบตตบ์พระบรมราชบปีปาถ จ าปวป 2 ครั้ก/ฏี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกาารศึาษา 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่งแม่ดีเด่ป ท่ีได้รับเชบดชูเาียรตบไม่ป้งยาว่าร้งยละ 80 ขงกจ าปวปาลจ่มเฏอาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์  
 - พ่ง แม่ดีเด่ปที่ได้รับมงบโล่ฏระาาศเาียรตบคจณ มีความพึกพงใจไม่ป้งยาว่าระดับดี 
 - มีพ่ง แม่ดีเด่ป ท่ีเฏ็ปบจคคลต้ปแบบแา่บจตร ธบดา และสักคมสืบไฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จาาาารฏระเมบปคจณธรรมและความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาปภาครัฐได้า าหปดดัชปีใปาารฏระเมบปที่
ค าปึกถึกหลัาธรรมาภบบาล จรรยาบรรณสาาล และวัฒปธรรมขงกฏระเทศไทยเฏ็ปหลัารวมถึกข้งเท็จจรบกขงกาารทจจรบตที่
เาบดขึ้ปภายใปหป่วยกาปขงกภาครัฐ สาเหตจส่วปมาาเาบดจาาาารด าเปบปกาปขงกระดับบจคคล หรืงเาบดจาาฏัจจัยทากวัฒปธรรม
ขงกงกค์าร หรืงเาบดจาาลัาษณะกาปและาารรับสบ่กขงกต่ากๆ ท่ีเงื้งให้เาบดาารทจจรบต ดักปั้ป วบธีาารบรบหารจัดาารภายใปงกค์าร
ที่ป าไฏสู่าารฏรับเฏลี่ยปพฤตบารรม ค่าปบยมและวัฒปธรรมขงกงกค์ารให้าลายเฏ็ปสบ่กที่ยงมรับได้ขงกนู้บรบหารและเจ้าหป้าที่
ภายใปงกค์าร โดยาารสร้ากความตระหปัาถึกความรับนบดชงบและาารมีส่วปร่วมใปาารต่งต้าปาารทจจรบตภายใปงกค์าร ขงก
นู้บรบหารและเจ้าหป้าที่ถึกแม้จะเฏ็ปสบ่กที่ยาาต่งาารด าเปบปกาปา็ตาม แต่เฏ็ปสบ่กส าคัญที่หป่วยกาปต้งกสร้ากให้เาบดาาร
เฏลี่ยปแฏลกเพื่งป าไฏสู่งกค์ารที่มีคจณธรรมและความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาป ตลงดจปเฏ็ปาารสร้ากแปวร่วมใปาารต่งต้าป
าารทจจรบตงัปจะส่กนลต่งสักคม ชจมชป และฏระเทศเาบดความตระหปัาถึกภัยจาาาารทจจรบตและฏิบเสธาารทจจรบตใปทจารูฏแบบ 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท ามาตราาร “จัดท าข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาาร” ที่า าหปดดัชปีใปาารฏระเมบป
าารฏิบบัตบราชาารด้วยความซื่งสัตย์ สจจรบต ตามแปวทากาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี ขึ้ป เพื่งเฏ็ปาารพัฒปาวบธีาาร
ด าเปบปกาปภายใปงกค์ารที่จะป าไฏสู่าารยาระดับคจณธรรมและความโฏร่กใสใปาารด าเปบปกาปให้สูกขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้บจคลาารฏิบบัตบราชาารด้วยความซื่งสัตย์ สจจรบต มีคจณธรรม ตามแปวทากาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 
 3.2 เพื่งให้ทจาส่วปราชาาร (ส าปัา/างก) ป าไฏยึดถืงและฏิบบัตบ 
 3.3 เพื่งเสรบมสร้ากวัฒปธรรมงกค์ารที่มีความโฏร่กใส มีคจณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บจคลาารใปงกค์ารฏิบบัตบตามเาณฑ์ตัวช้ีวัดข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้งตาลกใปาารฏิบบัตบราชาารขงกทจาส่วปราชาารระหว่ากส่วปราชาาราับนู้บรบหารท้งกถบ่ปที่มีดัชปีใปาาร
ฏระเมบปาารฏิบบัตบราชาารด้วยความซื่งสัตย์ สจจรบต ตามแปวทากาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายกาปข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารขงกทจาส่วปราชาารเสปงนู้บรบหารทราบ 
 6.3 ฏระชาสัมพัปธ์พร้งมแจ้กให้ทจาส่วปราชาารถืงฏิบบัตบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทจาส าปัา/างก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีาารจัดท าข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาาร 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร”่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัตบระเบียบบรบหารราชาารแน่ปดบป (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัตบว่าาารฏิบบัตบ
หป้าท่ีขงกส่วปราชาารต้งกใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี โดยเฉพาะงย่ากยบ่กให้ค าปึกถึกความรับนบดชงบขงกนู้ฏิบบัตบกาป



าารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชปาารเฏิดเนยข้งมูล าารตบดตาม ตรวจสงบ และาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบก าป ทั้กปี้ ตามความ
เหมาะสมขงกแต่ละภาราบจ ฏระางบาับ พระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 12 า าหปดไว้ว่า เพื่งฏระโยชป์ใปาารฏิบบัตบราชาารให้เาบดนลสัมฤทธบ์ า.พ.ร. งาจเสปงต่งคณะรัฐมปตรีเพื่งา าหปด
มาตราารา าาับาารฏิบบัตบราชาาร โดยวบธีาารจัดท าความตาลกเฏ็ปลายลัาษณ์งัาษร หรืงโดยวบธีาารงื่ปใด เพื่งแสดกความ
รับนบดชงบใปาารฏิบบัตบราชาาร รวมทั้กมาตรา 45 า าหปดให้ส่วปราชาาร จัดให้มีคณะนู้ฏระเมบปงบสระด าเปบปาารฏระเมบปนล
าารฏิบบัตบราชาารขงกส่วปราชาารเาี่ยวาับนลสัมฤทธบ์ขงกภาราบจ คจณภาพาารให้บรบาาร ความพึกพงใจขงกฏระชาชป
นู้รับบรบาาร ความคจ้มค่าใปภาราบจ ทั้กปี้ตามหลัาเาณฑ์ วบธีาาร และระยะเวลาที่า าหปด 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดให้มีาารจัดท าข้งตาลกและตบดตามนลาารฏิบบัตบราชาาร โดยมีาารลกปามใปข้งตาลก
าารฏิบบัตบราชาารระหว่ากปายาเทศมปตรี าับฏลัดเทศบาล และหัวหป้าส าปัาฏลัด/นู้ง าปวยาารางก และให้มีาารลกปาม
จัดท าข้งตาลกทจาฏี เพ่ืงฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารตามค ารับรงกาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้าารฏิบบัตบราชาารตามข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารขงกหป่วยกาประดับส าปัา/างก/ฝ่าย เฏ็ปไฏงย่ากมี
ฏระสบทธบภาพ ฏระสบทธบนล และบรรลจนลสัมฤทธบ์ตามที่า าหปด 
 3.2 เพื่งให้หป่วยกาประดับส าปัา/างก/ฝ่าย มีความเข้าใจเาี่ยวาับขั้ปตงป วบธีาาร และรายละเงียดาารฏระเมบปนล
าารฏิบบัตบราชาารตามารงบและแปวทากาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร 
 3.3 เพื่งใช้เฏ็ปแปวทากใปาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารระดับส าปัา/างก/ฝ่าย ตามข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาาร 
ฏระจ าฏีกบฏระมาณ 25๖๒-๒๕๖๕ 
 3.4 เพื่งให้หป่วยกาประดับส าปัา/างก/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเงาสาร และหลัาฐาปขงกตัวช้ีวัดนลาารฏิบบัตบ
ราชาารตามค ารับรงกาารฏิบบัตบราชาาร เพื่งเฏ็ปข้งมูลฏระางบาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้ท าข้งตาลกนลกาปาับนู้ใต้บักคับบัญชาเฏ็ปลายลัาษณ์งัาษรงย่ากชัดเจป โดยจัดท าข้งตาลก
าารฏิบบัตบราชาาร ใประดับส าปัา/างก/ฝ่าย เพื่งให้าารด าเปบปกาปตามข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารดักาล่าวบรรลจเฏอาหมาย
งย่ากมีฏระสบทธบภาพ ฏระสบทธบนล และบรรลจนลสัมฤทธบ์ตามที่า าหปด และรับสบ่กจูกใจตามระดับนลกาป โดยได้มีาารลกปามบัปทึา
ข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารระหว่ากปายาเทศมปตรีาับฏลัดเทศบาล และฏลัดเทศบาลาับหัวหป้าหป่วยกาปใปสักาัด พร้งม
คณะท ากาปได้ร่วมาัปพบจารณาและเลืงาตัวช้ีวัดใปฏระเด็ปาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารแต่ละมบตบ ดักปี้ 

1) าารบรบหารราชาารเพื่งให้เาบดฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชป 
2) าารบรบหารราชาารเพื่งให้เาบดนลสัมฤทธบ์ต่งภาราบจ 
3) าารบรบหารราชาารงย่ากมีฏระสบทธบภาพและเาบดความคจ้มค่าใปเชบกภาราบจ 
4) าารลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาป 
5) าารง าปวยความสะดวาและาารตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป 
6) าารพัฒปาความรู้และาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วบธีตบดตามและฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร 
 1.1 ช้ีแจกส าปัา/างก/ฝ่ายต่ากๆ และนู้ฏิบบัตบกาปทราบ และท าความเข้าใจเาี่ยวาับตัวช้ีวัด และารงบาาร
ฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารตามพระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์าารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หปักสืงาระทรวกมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลกวัปท่ี 11 าจมภาพัปธ์ 2548 
 1.2 ตบดตามนลาารฏิบบัตบกาปตามตัวช้ีวัดให้มีนลาารฏิบบัตบราชาารงย่ากเหมาะสม เช่ป  
  - ศึาษาข้งมูล และเงาสารหลัาฐาปต่ากๆ เช่ป รายกาปนลาารฏิบบัตบราชาารตามค ารับรงกาารฏิบบัตบ
ราชาารรงบ 6 เดืงป 9 เดืงป และ 12 เดืงป และเงาสารที่เาี่ยวข้งกาับาารด าเปบปาารตามตัวช้ีวัด เฏ็ปต้ป 
  - ตบดตามนลาารด าเปบปกาปตามตัวช้ีวัด โดยาารฏระสาปกาปาับนู้า าาับดูแลตัวช้ีวัด และนู้จัดเา็บข้งมูล 
เพื่งให้าารด าเปบปาารเฏ็ปไฏตามเฏอาหมายที่า าหปด และาารมีส่วปร่วมขงกนู้บรบหารขงกหป่วยกาปใปาารา าาับดูแลและ
ตบดตามนลาารด าเปบปกาปดักาล่าว 
 1.3 รับฟักความคบดเห็ปขงกหป่วยกาปที่รับนบดชงบตัวช้ีวัด เพื่งให้าารด าเปบปกาปบรรลจตามเฏอาหมายหรืงตัวช้ีวัดที่
า าหปด 
 1.4 วัดนลลัพธ์ที่ได้จาาาารฏิบบัตบกาปเฏรียบเทียบาับค่าเฏอาหมาย และเาณฑ์าารให้คะแปป 



 1.5 ฏระสาปกาปาับหป่วยกาปท่ีรับนบดชงบตัวช้ีวัดนลาารฏิบบัตบราชาาร ารณีที่าารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารใป
เบื้งกต้ปไม่เฏ็ปไฏตามเฏอาหมายที่า าหปด เพื่งหาแปวทากแา้ไขให้าารฏิบบัตบกาปบรรลจนลสัมฤทธบ์ตามเฏอาหมายที่า าหปดไว้ 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร ่
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ ให้ความร่วมมืงาับหป่วยตรวจสงบที่ได้ด าเปบปาารตามง าปาจหป้าท่ีเพื่งาารตรวจสงบ ควบคจม 
ดูแล าารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เปื่งกจาาเห็ปความส าคัญขงกาารตรวจสงบที่จะเฏ็ปฏัจจัยส าคัญช่วยให้าาร
ด าเปบปกาปตามภาราบจขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนล ช่วยฏองกาัปหรืงลดความเสี่ยกจาา
าารด าเปบปกาปที่นบดพลาดและลดความเสียหายที่งาจจะเาบดขึ้ป ซึ่กปงาจาาจะให้ความร่วมมืงาับหป่วยตรวจสงบภายปงา 
(ฏ.ฏ.ช., สตก.,จักหวัด, ง าเภง) แล้ว เทศบาลต าบลท่าแร่ ยักให้ความส าคัญาับาารตรวจสงบภายใปด้วย โดยให้มีเจ้าหป้าที่
ตรวจสงบภายใปท าหป้าที่ตรวจสงบภายใปโดยงบสระ/มีแนปาารตรวจสงบภายใป และรายกาปนลาารตรวจสงบภายใปทจา
ส่วปราชาาร 
 าารให้ความร่วมมืงาับส าปัากาปาารตรวจเกบปแน่ปดบป ใปาารตรวจสงบบัญชีและกบาารเกบปฏระจ าฏี ได้มงบหมาย
ให้หป่วยกาปนู้เบบา/หัวหป้าหป่วยคลัก มีหป้าที่ให้ค าช้ีแจกและง าปวยความสะดวาแา่เจ้าหป้าที่ขงกส าปัากาปาารตรวจเกบป
แน่ปดบป ารณีได้รับข้งทัาท้วกให้หัวหป้าหป่วยกาปนู้เบบา/หัวหป้าหป่วยกาปคลักฏิบบัตบตามข้งทัาท้วกโดยเร็ว งย่ากช้าไม่เาบป 45 
วัป     ปับจาาวัปที่ได้รับแจ้กข้งทัาท้วก ารณีที่ช้ีแจกข้งทัาท้วกไฏยัก สตก.แล้ว แต่ สตก.ยืปยัปว่ายักไม่มีเหตจนลที่จะล้ากข้ง
ทัาท้วก า็จะด าเปบปาารช้ีแจกเหตจนลและรายกาปให้นู้ว่าราชาารจักหวัดให้เสร็จสบ้ปภายใป 45 วัป ปับจาาวัปที่ได้รับทราบนล
าารวบปบจฉัย ตามระเบียบาระทรวกมหาดไทยว่าด้วยาารรับเกบป าารเบบาจ่ายเกบป าารฝาาเกบป าารเา็บรัาษาเกบป และาารตรวจ
เกบปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2547 แา้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ใปารณีที่มีาารตรวจสงบาารทจจรบต มีาารมงบหมายให้กาปสงบสวปและด าเปบปาารทากวบปัย ฝ่ายปบตบาารและ
ด าเปบปาารทากวบปัย างกวบชาาารและแนปกาป มีหป้าที่ด าเปบปาารให้เฏ็ปไฏตามระเบียบาฎหมายโดยเคร่กครัด เที่ยกธรรม ไม่
เลืงาฏิบบัตบ ารณีมีเรื่งกร้งกเรียปาล่าวหาบจคลาารที่ฏิบบัตบราชาารตามง าปาจหป้าท่ีโดยมบชงบ 
 ปงาจาาปี้ ยักให้ความร่วมมืงาับส าปัากาป ฏ.ฏ.ช./ส าปัากาป ฏ.ฏ.ช. จักหวัด ท่ีได้ด าเปบปาารตามง าปาจหป้าที่เพื่ง
าารตรวจสงบ ควบคจม ดูแล าารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เพื่งความโฏร่กใส และฏองกาัปาารทจจรบต และนลาาร
บรบหารกาปท่ีน่าปมาใปรงบ 10 ฏี ไม่พบาารทจจรบตแต่งย่ากใด 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้เฏ็ปมาตราารจัดาาร ารณีได้รับทราบหรืงรับแจ้ก หรืงตรวจสงบพบาารทจจรบต 
 3.2 เพื่งความโฏร่กใส และฏองกาัปาารทจจรบต ตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทจาส าปัา/างก/ฝ่าย จัดท าข้งตาลกาารฏิบบัตบราชาารต่งนู้บรบหาร 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทจาส าปัา/างก/ฝ่าย เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ทจาส าปัา/างก/ฝ่าย/กาป ให้ความร่วมมืงาับหป่วยตรวจสงบที่ได้ด าเปบปาารตามง าปาจหป้าที่เพื่งาารตรวจสงบ 
ควบคจม ดูแล าารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 - ฏิบบัตบตามข้งทัาท้วกฯ ตามระเบียบ ฯ ภายใปา าหปด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทจาส าปัา/างก/ฝ่าย เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลต าบลท่าแร่มีมาตราารจัดาาร ารณีได้รับทราบหรืงรับแจ้ก หรืงตรวจสงบพบาารทจจรบต 
 10.2 เทศบาลต าบลท่าแร่มีความโฏร่กใส และฏองกาัปาารทจจรบต ตามหลัาาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคก์รอสิระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปแต่ละฏระเภทได้ให้
ง าปาจข้าราชาารใปหป่วยกาปาระทรวกมหาดไทย ทั้กนู้ว่าราชาารจักหวัดและปายง าเภงา าาับดูแลให้งกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ปด าเปบปาบจาารเฏ็ปไฏตามาฎหมายงย่ากเคร่กครัดและมีฏระสบทธบภาพตามง าปาจหป้าที่ท่ีา าหปดไว้ใปาฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่กใปแก่ขงกาารทจจรบตจะเาี่ยวข้งก
าับาารใช้จ่ายเกบปไฏโดยชงบด้วยาฎหมายระเบียบข้งบักคับหรืงไม่ หรืงตรวจสงบเพื่งให้ปัาาารเมืงกท้งกถบ่ปและงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปด าเปบปาบจาารต่ากๆ งย่ากโฏร่กใสและสจจรบต ซึ่กหป่วยกาปทั้กส าปัากาปคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป 
(สตก.) และคณะารรมาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตแห่กชาตบ (ฏ.ฏ.ช.) เฏ็ปงกค์ารที่มีหป้าที่ส าคัญ 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้มาตราาร “ให้ความร่วมมืงาับหป่วยกาปตรวจสงบ” ขึ้ป เพื่งส่กเสรบมสปับสปจป
าลไาาารตรวจสงบจาาหป่วยกาปภาครัฐและงกค์ารงบสระที่มีหป้าที่ตรวจสงบงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปให้มีฏระสบทธบภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งส่กเสรบมสปับสปจปาลไาาารตรวจสงบจาาหป่วยกาปภาครัฐและงกค์ารงบสระที่มีหป้าที่ตรวจสงบงกค์ารฏาครงก
ส่วปท้งกถบ่ปให้มีฏระสบทธบภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 าารตรวจสงบ ควบคจม ดูแลาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลxxxจาาหป่วยกาปภาครัฐและงกค์ารงบสระเฏ็ปงย่ากมี
ฏระสบทธบภาพ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร ่
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมืงาับหป่วยกาปตรวจสงบทั้กจาานู้า าาับดแูลและงกคา์รงบสระ งาทบ 
 - าารรับาารตรวจจาาส าปัากาปตรวจเกบปแน่ปดบป 
 - าารรับาารตรวจจาาคณะท ากาปตรวจฏระเมบปมาตรฐาปาารฏิบบัตบราชาารฏระจ าฏี หรืงคณะท ากาป LPA จักหวัด 
 - าารรับาารตรวจจาาส าปัากาป ฏ.ฏ.ท. ตามโครกาาร ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทจาส าปัา/างก เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ ให้ความร่วมมืงใปาารตรวจสงบ ควบคจม ดูแลาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่     
จาาหป่วยกาปภาครัฐ และงกค์ารงบสระ 
 
 
 



2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลท่าแร่ มีปโยบายใช้หลัาธรรมาภบบาลส่กเสรบมให้ภาคฏระชาชปเข้ามามีส่วปร่วมโดยเฏิดโงาาสให้
ฏระชาชปสามารถเสปงเรื่งกร้งกเรียป แจ้กเบาะแส เสปงข้งคบดเห็ป ซึ่กสามารถยื่ปค าร้งกเรียปน่าปช่งกทากต่ากๆ ได้แา่ ระบบ
งบปเตงร์เป็ต ทากโทรศัพท์ หรืงแจ้กเบาะแสด้วยตปเงก 
 ฉะปั้ป เพื่งให้าารด าเปบปาารรับเรื่งกร้งกเรียปเฏ็ปไฏด้วยความเรียบร้งย สามารถแา้ไขความเดืงดร้งปขงกฏระชาชป
ได้งย่ากมีฏระสบทธบภาพ จึกได้แต่กตั้กคณะท ากาปรับนบดชงบาารรับเรื่งกร้งกเรียปฏระจ าเทศบาลต าบลท่าแร่ รวมถึกจัดท าคู่มืง
ด าเปบปาารเรื่งกร้งกเรียปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ขึ้ป เพื่งด าเปบปาารมาตราารจัดาารใปารณีได้รับทราบหรืงรับแจ้กเรื่งก
ร้งกเรียปต่ากๆ เจ้าหป้าที่รับนบดชงบได้ถืงฏิบบัตบให้เฏ็ปแปวทากเดียวาัป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งจัดให้มีเจ้าหป้าที่นู้รับนบดชงบด าเปบปาารรับแจ้กเรื่งกร้งกเรียปต่ากๆ  
 3.2 เพื่งจัดให้มีมาตราารจัดาารใปารณีได้รับทราบหรืงรับแจ้กหรืงตรวจสงบพบาารทจจรบตเฏ็ปไฏตามขั้ปตงปาาร
ฏิบบัตบกาปท่ีสงดคล้งกาับาฎหมาย ระเบียบและหลัาเาณฑ์เาี่ยวข้งกงย่ากถูาต้งก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีาารมงบหมายแต่กตั้กเจ้าหป้าที่รับนบดชงบด าเปบปาารเาี่ยวาับเรื่งกร้งกเรียป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 า าหปดนู้รับนบดชงบเรื่งกร้งกเรียป 
 6.2 จัดท าคู่มืงด าเปบปาารเรื่งกร้งกเรียปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 6.3 จัดฏระชจมให้ความรู้เจ้าหป้าที่นู้รับนบดชงบเรื่งกร้งกเรียปเพื่งใช้เฏ็ปมาตรฐาปใปาารฏิบบัตบกาปและด าเปบปาาร
แา้ไขฏัญหาเรื่งกร้งกเรียปที่ได้รับจาาช่งกทากาารร้งกเรียปต่ากๆ ให้เฏ็ปไฏใปทบศทากเดียวาัป โดยโฏร่กใสและเฏ็ปธรรม 
 6.4 เนยแพร่าระบวปาารและขั้ปตงปใปาารด าเปบปกาปเาี่ยวาับเรื่งกร้งกเรียปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ให้นู้รับบรบาาร นู้มี
ส่วปได้เสีย คู่สัญญา ฏระชาชปทั่วไฏ หป่วยกาปภายปงาตลงดจปบจคลาารภายใปหป่วยกาป สามารถเข้าใจและใช้ฏระโยชป์
จาาาระบวปาารและขั้ปตงปดักาล่าวได้ตรกาับความต้งกาาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหป้าที่รับนบดชงบด าเปบปาารเาี่ยวาับเรื่งกร้งกเรียปด าเปบปาารจัดาารเรื่งกร้งกเรียปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ตาม
คู่มืงด าเปบปาารเรื่งกร้งกเรียปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่โดยฏิบบัตบตามขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปที่สงดคล้งกาับาฎหมาย ระเบียบ
และหลัาเาณฑ์ที่เาี่ยวข้งกงย่ากถูาต้งก 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่กพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 บัญญัตบให้หป่วยกาปขงกรัฐต้งกจัดให้มี
ข้งมูลข่าวสารขงกราชาารงย่ากป้งยตามที่าฎหมายา าหปดไว้ให้ฏระชาชปเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าาารขงกหป่วยกาปขงกรัฐ     
โดยเรียาสถาปท่ีที่จัดเา็บรวบรวมข้งมูลข่าวสารและให้บรบาารว่า “ศูปย์ข้งมูลข่าวสาร” โดยมีเจตปารมณ์ให้ฏระชาชปมีโงาาส
งย่ากาว้ากขวากใปาารได้รับข่าวสารเาี่ยวาับาารด าเปบปาารต่ากๆ ขงกรัฐ 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารด าเปบปาารดักาล่าวเฏ็ปไฏตามที่าฎหมายา าหปด เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้ให้มีสถาปที่ส าหรับ
ฏระชาชปเข้าตรวจดูข้งมูลข่าวสารซึ่กได้รวบรวมไว้ โดยจัดเฏ็ปศูปย์ข้งมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้บรบาาร ณ 
ศูปย์บรบาารร่วมเทศบาลต าบลท่าแร่ โดยมีกาปศูปย์บรบาารข้งมูลฝ่ายฏระชาสัมพัปธ์ างกวบชาาารและแนปกาป เฏ็ปนู้รับนบดชงบ
ข้งมูลข่าวสารต่ากๆ ที่ฏระชาชปสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่งฏระชาชปจะได้สามารถรับรู้สบทธบและหป้าที่ขงกตปงย่ากเต็มที่ใป
าารแสดกความคบดเห็ปและใช้สบทธบทากาารเมืงกได้โดยถูาต้งกตรกาับความเฏ็ปจรบก ใปาารรัาษาฏระโยชป์ขงกตปต่งไฏ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารงัปเฏ็ปฏระโยชป์แา่ฏระชาชปงย่ากครบถ้วป ถูาต้งกและไม่บบดเบืงปข้งเท็จจรบก  
 3.2 เพื่งเพบ่มช่งกทากให้ฏระชาชปได้มีส่วปร่วมใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูปย์ข้งมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าแร่ จ าปวป 1 แห่ก 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ณ ศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกเทศบาล 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีาารจัดตั้กศูปย์ข้งมูลข่าวสารและจัดสถาปท่ีให้ฏระชาชปเข้าตรวจดูข้งมูล 
 6.2 มีาารแต่กตั้กเจ้าหป้าที่นู้รับนบดชงบเฏ็ปฏัจจจบัป 
 6.3 มีาารจัดวากเงาสารข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารบรบหารกาปบจคคล าารบรบหารกบฏระมาณ าารเกบป าารจัดหา
พัสดจ าารค าปวณราคาาลาก รายกาปนลาารฏิบบัตบกาปเฏ็ปไฏตามหลัาเาณฑ์ วบธีาารที่าฎหมาย ระเบียบ าฎข้งบักคับที่
า าหปดให้งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้งกเนยแพร่ให้ฏระชาชปทราบและตรวจสงบได้ ข้งมูลครบตามรายาารที่า าหปด 
 6.4 มีาารจัดฏระชจมให้ความรู้แา่บจคลาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป เาี่ยวาับาารฏิบบัตบตาม พ.ร.บ. ข้งมูล
ข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 
 6.5 มีาารให้ความรู้แา่ฏระชาชปเาี่ยวาับ พ.ร.บ. ข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบรบาารงบปเตงร์เป็ตส าหรับให้บรบาารฏระชาชปท่ัวไฏ 
 6.7 มีาารจัดเา็บสถบตบนู้มารับบรบาารและสรจฏนลเสปงนู้บรบหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  างกวบชาาารและแนปกาป เทศบาลต าบลท่าแร่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ าปวปศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร”่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 งาศัยง าปาจตามมาตรา 9 แห่กพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 ซึ่กบัญญัตบไว้ว่าภายใต้บักคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หป่วยกาปขงกรัฐต้งกจัดให้มีข้งมูลข่าวสารขงกราชาารงย่ากป้งยดักต่งไฏปี้ไว้ให้ฏระชาชปเข้า
ตรวจดูได้ ทั้กปี้ ตามหลัาเาณฑ์และวบธีาารที่คณะารรมาารา าหปด 
 และเพื่งให้เฏ็ปไฏตามพระราชบัญญัตบาารบรบหาราชาารที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่งกหลัาธรรมาภบบาล ความโฏร่กใส าารมี
ส่วปร่วม สามารถตรวจสงบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่งให้เฏ็ปไฏตามาฎหมาย จึกจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลท่าแร่ ว่าด้วยข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 
2556  
 2. เพื่งให้บรบาารข้งมูลข่าวสารขงกราชาารไว้ให้ฏระชาชปเข้าตรวจดู ศึาษา ค้ปคว้า ตลงดจปเนยแพร่ จ าหป่าย   
จ่ายแจา รวมทั้กฏิบบัตบหป้าท่ีให้เฏ็ปไฏตามระเบียบปี้ 
 3. เพื่งง าปวยความสะดวาให้าับฏระชาชปใปาารจัดระบบข้งมูลข่าวสาร ดักปี้ 
  3.1 ข้งมูลข่าวสารที่ลกพบมพ์ใปราชาบจจาปจเบาษา 
  3.2 ข้งมูลข่าวสารที่ต้งกจัดไว้ให้ฏระชาชปตรวจดูได้ 
  3.3 ข้งมูลข่าวสารงื่ป 
  3.4 ข้งมูลข่าวสารส่วปบจคคล 
4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถาปท่ีจัดตั้กศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร จ าปวป 1 แห่ก 
 2. ระเบียบเทศบาลต าบลท่าแร่  
 3. แบบค าร้งกขงตรวจดูข้งมูลข่าวสาร จ าปวป 1 ฉบับ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ภายใปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบัปทึาขงงปจมัตบจัดตั้กศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร 
 6.2 เมื่งงปจมัตบแล้ว แจ้กเวียปทราบภายใปทจาส่วปราชาาร 
 6.3 จัดท าร่ากระเบียบฯ ว่าด้วยข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร เสปงต่งนู้บรบหารเพื่งพบจารณางปจมัตบ 
 6.4 จัดท าร่ากฏระาาศฯ เรื่งกค่าธรรมเปียมาารท าส าเปาและาารรับรงกส าเปาข้งมูลข่าวสาร เสปงต่งนู้บรบหารเพื่ง
พบจารณางปจมัตบ 
 6.5 จัดท าร่ากแบบค าร้งกขงตรวจดูข้งมูลข่าวสาร เสปงต่งนู้บรบหารเพื่งพบจารณางปจมัตบ 
 6.6 จัดเตรียมสถาปท่ี โต๊ะ ตู้เงาสาร และจัดวากเงาสารตามาฎหมายา าหปด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เรบ่มตั้กแต่ฏีกบฏระมาณ ๒๕๖๑ เฏ็ปต้ปไฏ ณ ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 างกวบชาาารและแนปกาป 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีาารจัดตั้กศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร  
 2. มีาารจัดระบบข้งมูลข่าวสารที่ครบถ้วป ไว้ส าหรับง าปวยความสะดวาให้าับฏระชาชป 
 3. มีฏระชาชปขงตรวจดูข้งมูลข่าวสารทากราชาาร 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คจณธรรม จรบยธรรมเฏ็ปหปึ่กใปหลัาธรรมาภบบาลที่หป่วยกาปภาครัฐทจาแห่กพึกฏิบบัตบเพื่งให้เาบดาารบรบหารจัดาารที่ดี
และส่กเสรบมงกค์ารให้มีศัายภาพและฏระสบทธบภาพ ซึ่กรวมไฏถึกความโฏร่กใสาารท ากาปที่จ าเฏ็ปต้งกมีใปทจาหป่วยกาป 
โดยเฉพาะหป่วยกาปภาครัฐ โดยหปึ่กใปแปวทากที่จะช่วยให้เาบดความโฏร่กใสใปาารท ากาปคืงาารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสาร ตามที่
รัฐธรรมปูญแห่กราชงาณาจัารไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัตบเาี่ยวาับสบทธบาารรับรู้หรืงรับทราบข้งมูลข่าวสารขงก
ราชาารว่า “บจคคลย่งมมีสบทธบได้รับทราบข้งมูลหรืงข่าวสารสาธารณะใปครงบครงกขงกหป่วยราชาาร หป่วยกาปขงกรัฐ 
รัฐวบสาหาบจ หรืงราชาารส่วปท้งกถบ่ป” และตามพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 ได้ระบจหลัาาารและ
เหตจนลขงกพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาารว่าใประบงบฏระชาธบฏไตย าารให้ฏระชาชปมีโงาาสาว้ากขวากใปาาร
ได้รับข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับาารด าเปบปาารต่ากๆ ขงกรัฐเฏ็ปสบ่กจ าเฏ็ป เพื่งที่ฏระชาชปจะสามารถแสดกความคบดเห็ปและใช้
สบทธบทากาารเมืงกได้โดยถูาต้งกมาายบ่กข้ึป 
 าารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้ฏระชาชปรับรู้งย่ากถูาต้งก รวดเร็วจาาาารท ากาปที่มี
ฏระสบทธบภาพ    จึกเฏ็ปสบ่กท่ีจ าเฏ็ปงย่ากยบ่กซึ่กสงดคล้งกาับแนปาารด าเปบปกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 ดักปั้ป เพื่งเสรบมสร้ากให้เทศบาลต าบลท่าแร่ มีความโฏร่กใสใปาารท ากาปมาายบ่กขึ้ป จึกได้จัดาบจารรมเสรบมสร้าก
คจณธรรม จรบยธรรม ป าความโฏร่กใสสู่งกค์าร เพื่งให้บจคลาารขงกเทศบาลและตัวแทปชจมชปได้รับรู้สบทธบใปาารเข้าถึกข้งมูล
ข่าวสารขงกราชาารและเรียปรู้เรื่งกคจณธรรม จรบยธรรม และความโฏร่กใส และเมื่งเาบดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายนล
บงาต่งไฏยักนู้ใาล้ชบด สร้ากเครืงข่ายความร่วมมืงระหว่ากเทศบาลาับภาคฏระชาชปให้มีความเข้มแข็กยบ่กข้ึป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งให้นู้เข้าร่วมาบจารรมตระหปัาถึกความส าคัญขงกาารมีคจณธรรม จรบยธรรมและความโฏร่กใสใปาารท ากาปและมี
ความรู้เาี่ยวาับสบทธบใปาารเข้าถึกข้งมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นู้เข้าร่วมงบรมจ าปวป  90  คป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้ปตงปท่ี 1 ส ารวจความต้งกาารงบรม 
 ขั้ปตงปท่ี 2 งงาแบบหลัาสูตร 
 ขั้ปตงปท่ี 3 ด าเปบปาบจารรม 
 ขั้ปตงปท่ี 4 วัดนลความรู้ 
 ขั้ปตงปท่ี 5 ตบดตามและฏระเมบปนล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  างกวบชาาารและแนปกาป  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ าปวปนู้เข้าร่วมงบรม 
 ร้งยละขงกนลาารเรียปรู้เฉลี่ย 
 ร้งยละความพึกพงใจขงกนู้เข้าร่วมาบจารรม  
 
 
 
 



3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 า าหปดให้หป่วยกาปขงกรัฐ
จะต้งกจัดให้มีาารเนยแพร่ข้งมูลที่ส าคัญๆ ขงกหป่วยกาป เช่ป โครกสร้ากและาารจัดงกค์าร ง าปาจหป้าที่ แนปกาป โครกาาร
และงื่ปๆ 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท ามาตราาร “เนยแพร่ข้งมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลาาหลาย” ขึ้ป เพื่งให้
ฏระชาชปสามารถตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาารตามง าปาจหป้าที่และเข้าถึกข้งมูลตามภาราบจหลัาขงกเทศบาลต าบลท่าแร่  ได้ก่าย
และสะดวามาาขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้มีาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึกก่าย 
 3.2 เพื่งให้มีาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารที่หลาาหลาย 
 3.3 เพื่งให้ฏระชาชปหรืงนู้รับบรบาารสามารถเข้าถึกข้งมูลข่าวสารได้สะดวามาายบ่กข้ึป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้งมูลฏระเภทต่ากๆ เนยแพร่ต่งฏระชาชปใปพ้ืปท่ี และเข้าถึกได้โดยสะดวามาาาว่า 10 ฏระเภทขึ้ปไฏ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้ปที่ท้ักใปและปงาเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วธิีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้งมูลข่าวสารฏระเภทต่ากๆ เนยแพร่ให้ฏระชาชปท้ักใปและปงาพ้ืปท่ี ได้แา่ 

- แนปพัฒปาท้งกถบ่ป 
- กบฏระมาณรายจ่ายฏระจ าฏี 
- แนปาารด าเปบปกาป 
- แนปงัตราา าลัก 
- แนปาารจัดหาพัสดจ 
- ฏระาาศสงบราคา/ฏระาวดราคา 
- สรจฏนลาารจัดซื้งจัดจ้าก 
- ข้งมูลรายรับและรายจ่าย 
- กบแสดกฐาปะทากาารเกบป 
- รายกาปาารฏระชจมคณะนู้บรบหารท้งกถบ่ป 
- รายกาปนลาารฏิบบัตบกาปฏระจ าฏี 
- รายกาปนลคะแปปาารฏระเมบปมาตรฐาปาารฏิบบัตบราชาาร 
- นลส ารวจความพึกพงใจขงกฏระชาชป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  างกวบชาาารและแนปกาป  



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ าปวปข้งมูลข่าวสารที่ได้รับาารเนยแพร่ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 าารบรบหารกาปราชาารใปฏัจจจบัป ภาคฏระชาชปได้เข้ามามีส่วปร่วมและมีบทบาทงย่ากมาาใปาารบรบหารกาปขงก
ราชาารส่วปท้งกถบ่ปใปด้าปต่ากๆ าารบรบหารกาปราชาารส่วปท้งกถบ่ปต้งกสามารถตรวจสงบได้ ต้งกมีความโฏร่กใส ต้งกให้
ฏระชาชปได้รับทราบข้งมูล ข่าวสาร ใปาารด าเปบปาบจารรมต่ากๆ เพื่งเฏ็ปาารฏองกาัปมบให้เาบดาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบ 
เพื่งให้เาบดฏระโยชป์สูกสจดแา่ภาครัฐและภาคฏระชาชป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารใปาารฏิบบัตบกาปให้ฏระชาชปได้รับรู้ เพื่งฏระชาสัมพัปธ์าารฏิบบัตบกาปขงกภาครัฐเพื่ง
ส่กเสรบมบทบาทาารมีส่วปร่วมขงกภาคฏระชาชปใปาารตบดตามตรวจสงบาารทจจรบตฏระพฤตบมบชงบใปภาครัฐเสรบมสร้ากและ
พัฒปาเครืงข่ายใปาารตบดตามและตรวจสงบาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบใปภาครัฐให้มีความเข้มแข็กเพื่งให้มีระบบ และ
าลไาใปาารฏองกาัปและตรวจสงบมบให้เาบดาารทจจรบต หรืงาารฏิบบัตบหป้าท่ีโดยมบชงบใปภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปภายใปเขตเทศบาล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 เนยแพร่ข้งมูลข่าวสารเาี่ยวาับกบฏระมาณ รายาารบัญชีรับจ่ายเกบปฏระจ าฏี และาารจัดซื้งจัดจ้าก จัดหาพัสดจต่ากๆ 
รวมถึกาารฏระชาสัมพัปธ์เาี่ยวาับาารช าระภาษีท้งกถบ่ป และาารรับเรื่งกร้งกเรียปทากด้าปาารเกบปาารคลัก น่าปทากเว็บไซต์
ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ และฏิดฏระาาศข้งมูลดักาล่าวท่ีบงร์ดฏระชาสัมพัปธ์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกคลัก  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ฏระชาชปได้รับรู้ข้งมูลข่าวสารที่ส าคัญขงกทากราชาาร ฏระชาชปมีโงาาสได้ตรวจสงบาารบรบหารกาปขงกเทศบาล 
ท าให้ลดาารทจจรบตและฏระพฤตบมบชงบ มีความโฏร่กใสใปาารฏิบบัตบกาป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทา่แร”่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชาาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 า าหปดให้หป่วยกาปขงกรัฐ
จะต้งกจัดให้มีาารเนยแพร่ข้งมูลที่ส าคัญๆ ขงกหป่วยกาป เช่ป โครกสร้ากและาารจัดงกค์าร ง าปาจหป้าที่ แนปกาป โครกาาร
และงื่ปๆ 
 ดักปั้ป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้ตระหปัาและเห็ปความส าคัญขงกาารเนยแพร่ข้งมูลที่ส าคัญๆ ขงกหป่วยกาปน่าป
ทากช่งกทากที่หลาาหลาย เพื่งให้าารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารครงบคลจมทจาาลจ่มเฏอาหมาย ได้แา่ หป่วยฏระชาสัมพัปธ์ ณ ท่ีท า
าารขงกหป่วยกาป เว็บไซต์ขงกหป่วยกาปหรืงสื่งสักคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ าารเนยแพร่ข้งมูลทากสื่ง
สบ่กพบมพ์ต่ากๆ โทรทัศป์ วบทยจ สื่งงบเล็าทรงปบาส์งื่ปๆ ทั้กปี้ เพื่งให้ฏระชาชปสามารถตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาารตามง าปาจ
หป้าท่ีและเข้าถึกข้งมูลตามภาราบจหลัาขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ได้ก่ายและสะดวามาาขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้มีช่งกทากาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารขงกหป่วยกาปท่ีหลาาหลาย 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปหรืงนู้รับบรบาารสามารถเข้าถึกข้งมูลข่าวสารได้สะดวามาายบ่กข้ึป 
 3.3 เพื่งให้มีช่งกทากใปาารรับเรื่งกร้งกเรียปที่เข้าถึกฏระชาชปได้ก่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่งกทากใปาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารขงกหป่วยกาป จ าปวปไม่ป้งยาว่า 7 ช่งกทาก 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้ปที่ท้ักใปและปงาเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารใปช่งกทากที่เฏ็ปาารง าปวยความสะดวาแา่ฏระชาชป ได้แา่ 

- บงร์ดหป้าส าปัากาปเทศบาล 
- บงร์ดฏระชาสัมพัปธ์ขงกเทศบาล ร้าปค้าชจมชปตามชจมชป/หมู่บ้าป 
- ฏระาาศเสียกตามสาย/วบทยจชจมชป/หงาระจายข่าว/รถาระจายเสียก/หป่วยฏระชาสัมพัปธ์เคลื่งปที ่
- ศูปย์ข้งมูลข่าวสารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป มีเจ้าหป้าที่ให้บรบาารฏระจ าและให้ฏระชาชปสืบค้ปได้เงก 
- จัดส่กเงาสารเนยแพร่รายกาปฏระจ าฏี 
- ฏระชาสัมพัปธ์ข้งมูลาารด าเปบปกาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป น่าปสื่งมวลชป/าารจัดแถลกข่าว 
- หปักสืงพบมพ์หรืงวบทยจท้งกถบป่ 
- ฏระาาศน่าปเว็บไซต์/เว็บบงร์ด/เฟสบจ๊ค ท่ีมีข้งมูลนลาารด าเปบปกาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกวบชาาารและแนปกาป 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ าปวปช่งกทากใปาารเนยแพร่ข้งมูลข่าวสารขงกหป่วยกาป 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสมัพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ใปภาวะสักคมฏัจจจบัป ความเจรบญา้าวหป้าด้าปวบชาาาร และเทคโปโลยีต่ากๆ า้าวหป้าไฏมาาเครื่งกมืงสื่งสาร
งบเล็าทรงปบาส์ต่ากๆ ที่ทัปสมัย และมีฏระสบทธบภาพสูก าารป าเงาเทคโปโลยีต่ากๆ เข้ามาใช้ใปาารด าเปบปกาปน่าปสื่งาาร



ฏระชาสัมพัปธ์ เพื่งให้บรรลจนลส าเร็จ และรวดเร็วยบ่กขึ้ป โดยเฉพาะาารสรจฏเพื่งให้ความรู้ความเข้าใจได้ก่ายใปช่วกระยะเวลา
สั้ปๆ หรืงช่วกระยะเวลางัปจ าาัดปั้ปเฏ็ปเรื่งกที่ต้งกฏูพื้ปฐาป สร้ากความป่าเช่ืงถืง และป่าสปใจให้าับาบจารรม/โครกาารขงก
เทศบาล ให้สามารถมงกเห็ปภาพหรืงเห็ปความเาี่ยวโยกาัปขงกาบจารรม/โครกาารต่ากๆ ได้ชัดเจปถูาต้งก ฉะปั้ปาารสร้าก
ความสัมพัปธ์าับฏระชาชปต้งกาารให้ฏระชาชปเข้าถึกและมีส่วปร่วมรับรู้ใปภาราบจขงกเทศบาล จึกจ าเฏ็ปต้งกพบจารณาใปาาร
เลืงาสื่งให้เหมาะสมาับสภาวาารณ์ปั้ปๆ าารใช้สื่งเทคปบคและวบธีาารเฏ็ปงย่ากไรบ้าก ใปแต่ละขั้ปตงปที่ต่ากาัปเฏ็ปสบ่กส าคัญ 
ทั้กปี้เพื่งให้ฏระชาชปยงมรับและให้ความร่วมมืงสปับสปจป ซึ่กจะมีนลต่งาารพัฒปาตามภาราบจ บทบาท หป้าที่ งย่ากโฏร่กใส
และยจตบธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่งฏระชาสัมพัปธ์าารด าเปบปกาปขงกเทศบาลให้ฏระชาชปได้รับทราบโดยน่าปทากสื่งฏระเภทต่ากๆ ได้แา่        
สื่งสบ่กพบมพ์, สื่งวบทยจ, โทรทัศป์, สื่ง Social network น่าปทากจดหมายงบเล็าทรงปบาส์ 
 2. เพื่งสร้ากจบตส าปึาให้เาบดาารเรียปรู้ รับรู้และเข้าใจใปภาราบจาารฏิบบัตบกาปขงกเทศบาลงย่ากถูาต้งกและโฏร่กใส 
 3. เพื่งส่กเสรบมให้ฏระชาชปมีส่วปร่วมและรับนบดชงบใปภาราบจขงกเทศบาล 
 4. เพื่งให้เาบดความหวกแหปและภาคภูมบใจใปท้งกถบ่ปขงกตป 
 5. เพื่งป าเสปงนลกาป/โครกาารโดดเด่ป ให้เฏ็ปท่ีทราบาัปงย่ากแพร่หลาย 
 6. เพื่งความสัมพัปธ์ที่ดีและเชื่งมความสามัคคีระหว่ากเทศบาล สื่งมวลชปและฏระชาชป 
4. เป้าหมาย 
 เพื่งนลบตสื่งฏระชาสัมพัปธ์เนยแพร่ภาราบจขงกเทศบาลxxxให้แา่ฏระชาชปโดยทั่วไฏงย่ากาว้ากขวาก 
 4.1 จัดท าวารสารรายกาปฏระจ าฏี เพื่งรวบรวมภาราบจ าารด าเปบปกาปขงกเทศบาล 
 4.2 จัดท าวารสารแถลกนลกาปคณะนู้บรบหาร 
 4.3 จัดท าแน่ปพับฏระชาสัมพัปธ์เทศบาล และคู่มืงาารให้บรบาารฏระชาชป 
 4.4 จัดท า Presentation ป าเสปงนลกาปาบจารรม/โครกาารขงกเทศบาล 
 4.5 จัดท าภาพเคลื่งปไหว/ภาพยปตร์ 
 4.6 จัดท าคู่มืงส าหรับฏระชาชป 
 4.7 จัดแถลกข่าวสื่งมวลชป 
 4.8 จัดกาปเลี้ยกขงบคจณสื่งมวลชป 
 4.9 จัดท าขงกที่ระลึา 
 4.10 รถโฆษณาเคลื่งปที่ 
 4.11 ฏอายฏระชาสัมพัปธ์ 
 4.12 จดหมายงบเล็าทรงปบาส์ 
 4.13 จัดท า spot 
 4.14 เสียกตามสาย 
 4.15 ง่ืปๆ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสปงงปจมัตบโครกาาร 
 6.2 ด าเปบปาารฏระชจม 
 6.3 มงบหมายกาป/จัดท าาารร่วมป าเสปงร่ากรูฏแบบ 
 6.4 นลบตสื่งฏระเภทต่ากๆ เพื่งให้เาบดาารเรียปรู้งย่ากเหมาะสมตามภาราบจขงกเทศบาล 
 6.5 ตบดตามและฏระเมบปนลโครกาาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  างกวบชาาารและแนปกาป  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสงบถามความพึกพงใจใปาารด าเปบปกาปขงกเทศบาล ซึ่กงงาแบบโดยคณะารรมาารตบดตามและฏระเมบปนล
แนปพัฒปาเทศบาลเฏ็ปตัวช้ีวัด โดยา าหปดตัวช้ีวัด ดักปี้ 
 - ฏระชาชปได้รับทราบเข้าใจถึกบทบาท ภาราบจขงกเทศบาลและมีความพึกพงใจใปสื่งเงาสารใปาารฏระชาสัมพัปธ์ 
ไม่ป้งยาว่าร้งยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่าระทรวกมหาดไทย โดยารมส่กเสรบมาารฏาครงกท้งกถบ่ป มีปโยบายใปาารบูรณาาาราระบวปาารท ากาป
ร่วมาัปขงกทจาภาคส่วปที่เาี่ยวข้งกใปาารส่กเสรบมสปับสปจปให้ทจาหมู่บ้าป/ชจมชป มีาระบวปาารจัดท า ทบทวป ฏรับฏรจกแนป
ชจมชป เพื่งพัฒปาคจณภาพแนปชจมชป และสปับสปจปให้หป่วยกาปภาครัฐ งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป ป าแนปชจมชปสู่าาร
ฏิบบัตบ ซึ่กเฏ็ปาลไาส าคัญใปาารส่กเสรบมาารมีส่วปร่วมใปาารพัฒปาชจมชปและท้งกถบ่ปขงกฏระชาชป เทศบาลต าบลท่าแร่             
ได้ด าเปบปาารจัดโครกาารฏระชจมฏระชาคมแนปแม่บทชจมชป ฏระจ าฏีกบฏระมาณ 25๖๐ เพื่งป ามาบรรจจไว้ใปแนปพัฒปาสี่ฏี
ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ฏระจ าฏี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดให้มีโครกาารฏระชจมฏระชาคมแนป
แม่บทชจมชป ฏระจ าฏี พ.ศ. 25๖๑ ขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งจัดเา็บข้งมูลพื้ปฐาปที่เฏ็ปมาตรฐาปสามารถป าไฏใช้ฏระโยชป์ใปาารจัดท าแนปชจมชปและวากแนปพัฒปา
ท้งกถบ่ป 
 3.2 เพื่งระดมความคบดเห็ปและา าหปดแปวทากาารแา้ไขฏัญหาขงกนู้ป าชจมชป 
 3.3 เพื่งให้ได้แนปกาปโครกาารขงกชจมชป ป ามาบรรจจไว้ใปแนปพัฒปาสี่ฏีขงกเทศบาล 
 3.4 เพื่งรับทราบฏัญหาและความต้งกาารที่แท้จรบกขงกฏระชาชป 
 3.5 เพื่งฝึาให้ฏระชาชปได้ร่วมาระบวปาาร ร่วมคบด ร่วมท า ร่วมแา้ฏัญหา และส่กเสรบมระบงบฏระชาธบฏไตยแบบมี
ส่วปร่วม 
 3.6 เพื่งให้ฏระชาชปมีส่วปร่วมใปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตาารฏิบบัตบราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเา็บข้งมูลพื้ปฐาปชจมชป และจัดให้มีฏระชจมเวทีฏระชาคม จ าปวป ๑๕ ชจมชป ใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่  ส าหรับ
ให้ฏระชาชปได้แสดกความคบดเห็ปให้ได้มาซึ่กแนปกาปขงกชจมชป เพื่งป ามาบรรจจไว้ใปแนปพัฒปาสี่ฏีขงกเทศบาล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสปงขงงปจมัตบโครกาาร 
 6.2 ฏระสาปชจมชปเพื่งคัดเลืงานู้จัดเา็บข้งมูลพื้ปฐาป 
 6.3 ฏระสาปวบทยาาร และหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งก 
 6.4 จัดฏระชจมชี้แจกท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเปบปาารจัดเา็บข้งมูลพื้ปฐาป, ตรวจสงบข้งมูล, ท าาารบัปทึาและฏระมวลนลข้งมูล 
 6.6 จัดฏระชจมนู้ป าชจมชปและเวทีฏระชาคมตามตารากที่า าหปด 
 6.7 จัดฏระชจมเพื่งพบจารณาร่ากแนปชจมชป 
 6.8 จัดท าแนปชจมชปเพื่งส่กให้างกวบชาาารฯ และหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งก 
 6.9 ฏระเมบปนล และรายกาปนลให้นู้บรบหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีฏระชจมฏระชาคมชจมชป และจัดให้มีาารพบจารณาร่ากแนปชจมชป จ าปวป ๑๕ ชจมชป ระหว่ากเดืงปมีปาคม – 
เมษายป 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 



9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกสวัสดบาารสักคม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้งมูลพื้ปฐาปชจมชปที่ได้มาตรฐาปส าหรับใช้ใปาารวากแนปพัฒปาชจมชปและพัฒปาท้งกถบ่ป 
 2. ได้รับทราบฏัญหาและความต้งกาารที่แท้จรบกขงกฏระชาชปใปแต่ละชจมชป 
 3. ได้แนปกาปโครกาารขงกชจมชป เพื่งป ามาบรรจจไว้ใปแนปพัฒปาสี่ฏีเทศบาล 
 4. ฏระชาชปได้แสดกความคบดเห็ปและร่วมาัปแา้ไขฏัญหาขงกชจมชป 
 5. ฏระชาชปได้เข้ามามีส่วปร่วมใปาารตัดสบปใจตามระบงบฏระชาธบฏไตย 
 6. ฏระชาชปได้มีส่วปร่วมใปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบตาารฏิบบัตบราชาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ป 

 
 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าแร ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปหป่วยกาปภาครัฐท่ีเป้ปาารให้บรบาารฏระชาชป และมีเฏอาหมายให้มีาารบรบาารฏระชาชปใป
ด้าปต่ากๆ ที่งยู่ใปง าปาจหป้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีฏระสบทธบภาพ และเาบดฏระโยชป์ต่งฏระชาชปนู้รับบรบาารโดยตรก โดยถืง
ว่าฏระชาชปเฏ็ปศูปย์าลากท่ีจะได้รับาารบรบาารงย่ากสะดวารวดเร็ว และลดภาระขงกฏระชาชปเฏ็ปส าคัญ 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารด าเปบปกาปด้าปบรบาารเฏ็ปไฏงย่ากต่งเปื่งกและเฏ็ปาารง าปวยความสะดวาและตงบสปงกความ
ต้งกาารขงกฏระชาชป เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกมีาารจัดตั้กศูปย์รับเรื่งกราวร้งกทจาข์เพื่งไว้ส าหรับรับเรื่งกร้งกเรียป/
ร้งกทจาข์ จาาฏระชาชปท่ีได้รับความเดืงดร้งปต่ากๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งรับทราบฏัญหาความเดืงดร้งปขงกฏระชาชปใปพ้ืปที่ และจะได้แา้ไขฏัญหาได้งย่ากถูาต้งกหรืงป ามาเฏ็ป
ข้งมูลใปาารท าแนปกาปโครกาารแา้ไขฏัญหาต่งไฏ 
 3.2 เพื่งง าปวยความสะดวาแา่ฏระชาชปท่ีมาตบดต่งราชาาร ณ ส าปัากาปเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 3.3 เพื่งเสรบมสร้ากความสัมพัปธ์งัปดีระหว่ากบจลาารขงกเทศบาลาับฏระชาชปใปพ้ืปท่ี 
4. เป้าหมาย 
 ให้บรบาารรับเรื่งกร้งกเรียป/ร้งกทจาข์ จาาฏระชาชปใปพื้ปที่ที่ได้รับความเดืงดร้งปร าคาญหรืงนู้มีส่วปได้เสียที่
เาี่ยวข้งก โดยาารฏิบบัตบราชาารต้งกสามารถให้บรบาารได้งย่ากมีคจณภาพ สามารถด าเปบปาารแล้วเสร็จภายใประยะเวลาที่
า าหปด สร้ากความเชื่งมั่ปไว้วากใจ รวมถึกตงบสปงกตามความคาดหวัก/ความต้งกาารขงกฏระชาชปนู้รับบรบาาร และนู้มีส่วป
ได้ส่วปเสียที่มีความหลาาหลายและมีความแตาต่ากาัปได้งย่ากเหมาะสมและมีาารจัดเตรียมระบบาารแา้ไขหรงืบรรเทาฏญัหา
และนลาระทบใดๆ ที่งาจจะเาบดขึ้ปตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่กแต่กตั้กเจ้าหป้าที่นู้รับนบดชงบรับเรื่งกร้งกเรียป/ร้งกทจาข์ 
 5.2 เนยแพร่ฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบช่งกทากใปาารร้งกทจาข์/ร้งกเรียป 
 5.3 ป าเรื่งกเสปงคณะนู้บรบหารพบจารณาสั่กาารเจ้าหป้าที่นู้เาี่ยวข้งก เพื่งแา้ไขฏัญหาตามความจ าเฏ็ปและเร่กด่วป 
 5.4 แจ้กนลาารฏิบบัตบกาปให้นู้ร้งกทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บรบาารใปวัป เวลาราชาารวัปจัปทร์ – วัปศจาร์ ตั้กแต่เวลา 08.30 ป. – 16.30 ป. โดยช่งกทากร้งกทจาข์/
ร้งกเรียป ดักปี ้
 6.1 ส าปัากาปเทศบาล 
 6.2 ทากโทรศัพท์หมายเลข 0๔๒๗๕๑๔๔๐ 
 6.3 ทากเว็บไซต์  
 6.4 ทากไฏรษณีย์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถบตบจ าปวปเรื่งกร้งกทจาข์/ร้งกเรียป ฏระจ าสัฏดาห์/ฏระจ าเดืงป ท าให้เห็ปว่าฏระชาชปได้มีส่วปร่วมใปาาร
สงดส่งกดูแลสักคมและาารงยู่ร่วมาัป แสดกให้เห็ปถึกาารเฏิดโงาาสให้ฏระชาชปมีส่วปร่วมใปาารด าเปบปกาปขงกเทศบาลxxx
 9.2 สามารถด าเปบปาารแา้ไขฏรับฏรจกตามเรื่งกที่ฏระชาชปร้งกเรียป/ร้งกทจาข์ 
 9.3 แจ้กนลาารด าเปบปาารให้นู้ร้งกเรียปทราบภายใป 15 วัป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูปย์บรบาารสาธารณสจขเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปหป่วยบรบาารด้าปสาธารณสจข ใปาารให้บรบาารแา่ฏระชาชปแบบ
งกค์รวมนสมนสาปและต่งเปื่งก สามารถตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชปทั้กใปด้าปาารรัาษาพยาบาลและาารส่กเสรบม
สจขภาพและาารฏองกาัปโรค เพื่งมจ่กเป้ปให้ฏระชาชปได้รับบรบาารที่มีมาตรฐาปงย่ากเท่าเทียมาัป ทั่วถึกเสมงภาคตาม
รัฐธรรมปูญขงกฏระเทศไทย 
 าารแสดกความคบดเห็ปขงกฏระชาชป เฏ็ปาลไาหปึ่กใปาารป ามาพัฒปาฏรับฏรจกบรบาารให้ดียบ่กขึ้ป รวมทั้กเฏ็ป
ช่งกทากที่เฏิดให้ฏระชาชปได้มีส่วปร่วม และได้รับบรบาารที่มีความเท่าเทียมและโฏร่กใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปช่งกทากใปาารรับเรื่งกร้งกเรียป หรืงรับความคบดเห็ป ข้งเสปงแปะจาาฏระชาชป 
 3.2 เพื่งให้ฏระชาชปได้ทราบขั้ปตงป และาระบวปาารใปาารร้งกเรียป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่งกทากและา าหปดขั้ปตงปาระบวปาารใปาารร้งกเรียป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าข้ัปตงปาระบวปาาร และช่งกทากใปาารรับเรื่งกร้งกเรียปจาาฏระชาชป ได้แา่ 

- าล่งกรับความคบดเห็ปตบดตั้กไว้ ณ บรบเวณจจดให้บรบาารนู้ฏ่วย  
- น่าปเว็บไซต์เทศบาล 
- น่าป facebook  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตจลาคม 25๖๐ – าัปยายป 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 างกสาธารณสจข 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ฏระชาชปได้รับทราบขั้ปตงป าระบวปาาร และแสดกความคบดเห็ปน่าปช่งกทากใปาารรับเรื่งกร้งกเรียป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 างกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม เทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปส่วปกาปที่มีง าปาจหป้าที่โดยตรกใปาารดูแลด้าปาาร
สาธารณสจขและสบ่กแวดล้งมให้แา่ฏระชาชป ตามพระราชบัญญัตบาารสาธารณสจข พ.ศ. 2535 ซึ่กมจ่กเป้ปาารบรบาารให้
ฏระชาชปงยู่ใปสภาพสบ่กแวดล้งมที่ดีเงื้งต่งาารด ารกชีวบตได้งย่ากฏาตบสจข ดักปั้ป เมื่งมีารณีาารแจ้กเรื่งกราวหรืงร้งกทจาข์งัปมี
ลัาษณะที่เาี่ยวข้งกาับสภาพสบ่กแวดล้งมที่มีเหตจเดืงดร้งปร าคาญ เช่ป าลบ่ปเหม็ป เสียกดัก างกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งมจึกมี
หป้าท่ีเร่กด าเปบปาารตรวจสงบและแา้ไขเหตจเดืงดร้งปร าคาญปั้ปเพื่งแา้ไขฏัญหาให้ฏระชาชปโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งรับแจ้กฏัญหาความเดืงดร้งปขงกฏระชาชปใปพื้ปที่เาี่ยวาับเหตจเดืงดร้งปร าคาญตามพระราชบัญญัตบาาร
สาธารณสจข พ.ศ. 2535 และจะได้แา้ไขฏัญหาได้งย่ากถูาต้งกรวดเร็ว 
 3.2 เพื่งเฏ็ปาารบรบาารฏระชาชปให้งยู่ใปสภาพแวดล้งมท่ีดีเสมง 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาารา าหปดขั้ปตงปาารด าเปบปกาปขงกเจ้าหป้าท่ี 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้กเรื่งกร้งกเรียป/ร้งกทจาข์เาี่ยวาับเหตจเดืงดร้งปร าคาญ จาาฏระชาชปใปพ้ืปท่ีเทศบาล 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่กแต่กตั้กเจ้าหป้าที่นู้รับนบดชงบด าเปบปาารเาี่ยวาับเหตจเดืงดร้งปร าคาญ (เจ้าหป้าที่ภายใปางก
สาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม) 
 5.2 เนยแพร่ฏระชาสัมพัปธ์ให้ฏระชาชปทราบช่งกทากใปาารแจ้กเหตจเดืงดร้งปร าคาญ 
 5.3 รับแจ้กโดยตรกหรืงรับเรื่งกน่าปศูปย์รับเรื่งกราวร้งกทจาข์เทศบาล 
 5.4 ด าเปบปาารงงาตรวจพื้ปที่เรื่งกร้งกเรียป/ร้งกทจาข์ และป าเรื่งกเสปงต่งคณะนู้บรบหารพบจารณาสั่กาารเจ้าหป้าที่
นู้เาี่ยวข้งก เพื่งแา้ไขฏัญหาตามความจ าเฏ็ปและเร่กด่วป 
 5.5 แจ้กนลาารฏิบบัตบกาปให้นู้ร้งกทราบ 15 วัป ปับแต่วัปรับแจ้ก 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บรบาารใปวัป เวลาราชาารวัปจัปทร์ – วัปศจาร์ ตั้กแต่เวลา 08.30 ป. – 16.30 ป. โดยช่งกทากร้งกทจาข์/
ร้งกเรียป ได้แา่ 1) ไฏรษณีย์ 2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบจ๊ค  

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกสาธารณสจขและสบ่กแวดล้งม  
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถบตบจ าปวปเรื่งกร้งกทจาข์/ร้งกเรียปเหตจเดืงดร้งปร าคาญเฏ็ปฏระจ าทจาเดืงป ท าให้เห็ปว่าฏระชาชปได้มีส่วปร่วม
ใปาารสงดส่งกดูแลสักคมและาารงยู่ร่วมาัป แสดกให้เห็ปถึกาารเฏิดโงาาสให้ฏระชาชปมีส่วปร่วมใปาารสงดส่งกดูแลาาร
ด าเปบปกาปขงกเทศบาล 
 9.2 สามารถด าเปบปาารแา้ไขฏรับฏรจกเหตจเดืงดร้งปร าคาญตามเรื่งกที่ฏระชาชปแจ้กเหตจหรืงร้งกเรียป/ร้งกทจาข์ 
 9.3 งงาตรวจพ้ืปท่ีและแจ้กนลาารด าเปบปาารให้นู้ร้งกเรียปทราบภายใป 15 วัป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารแต่กตั้กเจ้าหป้าที่ใปาารรับเรื่งกร้งกเรียป ร้งกทจาข์ เฏ็ปสบ่กส าคัญเพราะาารฏิบบัตบหป้าที่ราชาารทจาครั้ กจะต้งกมี
าารตรวจสงบ าลั่ปารงกาารใช้ง าปาจ โดยาารเฏิดโงาาสให้ทจาภาคส่วปได้รับทราบข้งเท็จจรบก ข้งาฎหมายที่ถูาต้งก และต้งก
เฏ็ปธรรมาับทจาฝ่าย เมื่งด าเปบปาารตามขั้ปตงปเรื่งกาารร้งกเรียปร้งกทจาข์เสร็จแล้วให้แจ้กนู้ร้งกรับทราบโดยเร็วไม่เาบป 15 
วัป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งฏิบบัตบตามระเบียบ าฎหมายที่เาี่ยวข้งกงย่ากเคร่กครัดลดฏัญหาทจจรบต 
 3.2 เพื่งให้เาบดาารฏิบบัตบหป้าที่ราชาารงย่ากถูาต้งกโดยาารป าข้งเสปงแปะจาาหป่วยตรวจสงบมาฏิบบัตบ 
 3.3 เพื่งให้นู้ร้งกได้รับทราบขั้ปตงปขงกาารด าเปบปาารเรื่งกร้งกเรียปร้งกทจาข์และส่กเสรบ มภาคฏระชาชปร่วม
ตรวจสงบาารด าเปบปกาปขงกทากราชาาร 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 นู้ร้งกเรียปร้งกทจาข์ทจาราย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสงบข้งเท็จจรบกแล้วเสร็จแจ้กนู้ร้งกโดยเร็วไม่เาบป 15 วัปท าาาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกสาธารณสจข 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 าารฏิบบัตบหป้าท่ีราชาารถูาต้งกตามระเบียบ าฎหมาย เฏ็ปธรรมาับทจาฝ่าย 
 10.2 ใช้เฏ็ปแปวทากฏิบบัตบกาปด้าปาารร้งกเรียปร้งกทจาข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าแร ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบาระทรวกมหาดไทย ว่าด้วยาารจัดท าแนปพัฒปางกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2548 หมวด 1 
งกค์ารจัดท าแนปพัฒปา ข้ง 7 (2) และข้ง 9 า าหปดให้มีงกค์ารและโครกสร้ากขงกงกค์ารจัดท าแนปพัฒปาขงกงกค์าร
ฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปใปรูฏขงกคณะารรมาาร 
 ดักปั้ป เพื่งให้เทศบาลต าบลท่าแร่ ใปฐาปะงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปรูฏแบบเทศบาล มีงกค์ารใปาารจัดท า
แนปพัฒปาตามระเบียบาระทรวกมหาดไทย ว่าด้วยาารจัดท าแนปพัฒปาขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลท่าแร่ โดยางกวบชาาารและแนปกาป จึกแต่กตั้กคณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท าแนปพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งส่กเสรบมให้บจคลาารขงกเทศบาลและตัวแทปฏระชาชปจาาทจาภาคส่วปได้มีส่วปร่วมและแสดกความคบดเห็ปใป
าารจัดท าร่ากแนปยจทธศาสตร์าารพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ และแนปพัฒปาสี่ฏีเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้สงดคล้งกาับฏระเด็ป
หลัาาารพัฒปาที่ฏระชาคมเทศบาลฯ และคณะารรมาารพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ า าหปดด้วยความถูาต้งก โฏร่กใส และ
สจจรบต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท าแนปพัฒปาเทศบาล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดฏระชจมคณะารรมาารชจมชป เพื่งคัดเลืงานู้แทปฏระชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท าแนปพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ บากต าแหป่กใปฏัจจจบัปจะครบวาระาารด ารก
ต าแหป่ก 2 ฏี ตามที่ระเบียบฯ า าหปด เทศบาลจึกต้งกด าเปบปาารคัดเลืงาบจคคลใปต าแหป่กดักาล่าวมาด ารกต าแหป่ก
คณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท าแนปพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ แทปารรมาารฯ ที่ครบวาระาารด ารกต าแหป่ก  เพื่งให้
เฏ็ปไฏตามระเบียบาระทรวกมหาดไทย ว่าด้วยาารจัดท าแนปพัฒปาขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2558 หมวด 1 
งกค์ารจัดท าแนปพัฒปา ข้ง 7(2) และข้ง 9 ท่ีา าหปด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กาปวบเคราะห์ปโยบายและแนป  างกวบชาาารและแนปกาป  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ มีคณะารรมาารสปับสปจปาารจัดท าแนปพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ เพื่งเฏ็ปงกค์ารใปาารยา
ร่ากหรืงจัดท าร่ากแนปยจทธศาสตร์าารพัฒปาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ และร่ากแนปพัฒปาสี่ฏีเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่
เพื่งใช้เฏ็ปแนปพัฒปาใปาารพัฒปาเทศบาลต าบลท่าแร่ ความต้งกาารขงกฏระชาคมและชจมชปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่   
ด้วยความถูาต้งก โฏร่กใส สจจรบต และให้ความส าคัญใปาารต่งต้าปาารทจจรบต 
 

 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าฎหมายที่เาี่ยวข้งกาับาาราระจายง าปาจและงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป เฏ็ปาฎหมายที่ค่งปข้ากใหม่และมี
จ าปวปหลายฉบับด้วยาัป ท าให้ฏระชาชปยักไม่งาจได้รับทราบถึกความส าคัญขงกาาราระจายง าปาจและาารมีส่วปร่วมขงก
ฏระชาชปต่งาาราระจายง าปาจ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้จัดท าโครกาารฏระชจมฏระชาคมหมู่บ้าปและฏระชาคมต าบล ขึ้ป 
เพื่งให้ฏระชาชปมีความรู้ความเข้าใจและตระหปัาถึกความส าคัญขงกาาราระจายง าปาจาารมี  ส่วปร่วมขงกฏระชาชปต่งาาร
พัฒปาท้งกถบ่ปตปเงก 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งให้าารบรบหารจัดาารเฏ็ปไฏตามหลัาาารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชป โฏร่กใส และตรวจสงบได้เพื่งเนยแพร่ความรู้
ให้าับฏระชาชปถึกาารมีส่วปร่วมใปาารบรบหารกาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป เพื่งรับฟักความคบดเห็ป ข้งเสปงแปะใปาาร
พัฒปาท้งกถบ่ป และรายกาปาารด าเปบปกาปฏระจ าฏี งีาทากหปึ่กด้วย 
4. เป้าหมาย 
 นู้ป างกค์ารฏระชาชป เช่ป า าปัป นู้ใหญ่บ้าป นู้ช่วยนู้ใหญ่บ้าป สารวัตรา าปัป นู้ป าชจมชปแพทย์ฏระจ าต าบล 
งาสาสมัครสาธารณสจข สมาชบาสภางกค์าารบรบหารส่วปต าบล าลจ่มงาชีพต่ากๆ ตลงดจปฏระชาชปท่ัวไฏ จ าปวปไม่ป้งยาว่า 
600 คป 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ตบดต่ง ฏระสาปกาปาับเจ้าขงกสถาปท่ี 
 5.2 แต่กตั้กคณะท ากาป 
 5.3 วากแนปา าหปด วัป เวลา สถาปท่ี าารฝึางบรม พร้งมา าหปดตารากาารฝึางบรม 
 5.4 เสปงโครกาารเพื่งขงงปจมัตบกบฏระมาณจาาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 5.5 ด าเปบปโครกาารตามวัป เวลา ท่ีา าหปด 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
7. งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกวบชาาารและแนปกาป 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นู้เข้าร่วมฏระชจมฏระชาคมสามารถเข้าใจาารบรบหารกาปแบบาารมีส่วปร่วม ตระหปัาถึกความส าคัญขงกาาราระจาย
ง าปาจและเฏ็ปาารสร้ากทัศปคตบที่ดีระหว่ากฏระชาชปและหป่วยาารบรบหารราชาารส่วปท้งกถบ่ป 

 
 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารพัฒปาและสร้ากาารเรียปรู้ เพื่งมจ่กเป้ปยาระดับาารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชป ใปาารพัฒปาท้งกถบ่ปเฏ็ปส าคัญ     
จึกควรให้คณะารรมาารชจมชปซึ่กถืงว่าเฏ็ปฏระชาชปาลจ่มหปึ่กใปชจมชป สร้ากแนปชจมชปขึ้ปมาด้วยตปเงก ดักความหมายขงก
แนปแม่บทชจปที่ว่า “แนปชจมชปเฏ็ปาารท ากาปเพื่งต้งกาารให้ชจมชปสามารถบรบหารจัดาารเงก า าหปดทบศทากขงกตปเงก”    
าารสร้ากภูมบคจ้มาัป ฏองกาัปเก่ืงปไขจาาภายปงาเข้าไฏท าให้ชจมชปเฏลี่ยปแปวคบดวัฒปธรรมดั้กเดบม และวบ่กตามาระแสเกบป ท า
ให้ชจมชปได้รับาารเรียปรู้ รู้จัาชจมชปขงกตปเงกสามารถค้ปหาทรัพยาารและศัายภาพขงกตปเงก ตลงดจปาารท าโครกาาร
แา้ไขฏัญหาใปงปาคตได้ และาารฏระสาปาับหป่วยกาปทจาภาคส่วป เพื่งให้เาบดความร่วมมืงเฏ็ปพลักส าคัญใปาารแา้ไขฏัญหา
ที่ตงบมปงกความต้งกาารขงกชจมชป ใปฏัจจจบัปและฏองกาัปฏัญหาที่จะเาบดขึ้ปใปงปาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่งให้คปใปชจมชปได้แลาเฏลี่ยปเรียปรู้ร่วมาัปได้เห็ปข้งเด่ป ข้งดี โงาาสและข้งจ าาัดขงกชจมชปใปาารพัฒปางย่าก
มีเฏอาหมายมีช่งกทากใปาารแา้ไขฏัญหาขงกชจมชปได้งย่ากเหมาะสมและครงบคลจมสามารถา าหปดาบจารรมที่ตงบสปงกความ
ต้งกาารขงกชจมชปได้คบดเฏ็ปและาล้าที่จะตัดสบปใจด้วยตปเงกได้ 



4. เป้าหมาย 
 ทจาหมู่บ้าปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ฏระชจมนู้บรบหาร า าปัปนู้ใหญ่บ้าป เจ้าหป้าที่ท่ีเาี่ยวข้งกเพื่งวากแนปาารด าเปบปกาป 
 5.2 ฏระชาสัมพัปธ์โครกาารพร้งมให้ความรู้แา่ฏระชาชปใปพื้ปที่ โดยใช้หงาระจายข่าวและเสียกตามสายใปหมู่บ้าป 
 5.3 ด าเปบปาารจัดท าแนปชจมชปขงกทจาหมู่บ้าปตามา าหปดาาร 
 5.4 ส่กแนปชจมชปให้หป่วยกาปท่ีเาี่ยวข้งก 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกวบชาาารและแนปกาป 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชจมชปสามารถวากแนปจัดาาราับทรัพยาารหรืงทจปใปชจมชป ทั้กทจปบจคคลและทจปสักคมที่มีงยู่ได้งย่ากเหมาะสม
สงดคล้งกาับสภาพชจมชปคปใปชจมชปได้รับนลฏระโยชป์ร่วมาัปงย่ากทั่วถึกและเท่าเทียมความร่วมมืงาัปขงกคปใปชจมชปจะ
า่งให้เาบดทัศปคตบที่ดี เงื้งงาทรต่งาัปได้ รวมทั้กฏลูาฝักทัศปคตบ ค่าปบยมที่ดีให้าับลูาหลาปสามารถหาแปวร่วมใปาารท ากาป
เพื่งพัฒปาชจมชปท้งกถบ่ปขงกตปเงกได้ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยารมส่กเสรบมาารฏาครงกท้งกถบ่ปา าหปดให้เทศบาลใปฐาปะงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้งกด าเปบปาาร
ฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาาร ซึ่กเฏ็ปาระบวปาารวัดนลาารบรบหารและฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลว่าสัมฤทธบ์นลตามเฏอาหมาย
หรืงไม่ ตลงดจปเฏ็ปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาล เพื่งป านลที่ได้จาาาารฏระเมบปมาใช้ใปาารฏรับฏรจก แา้ไข 
ส่กเสรบม พัฒปา ขยายหรืงยจตบาารด าเปบปภาราบจต่ากๆ ขงกเทศบาลต่งไฏ 
 ดักปั้ป งาศัยง าปาจตามความใปมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่กพระราชาฤษฎีาาว่าด้วยหลัาเาณฑ์และวบธีาาร
บรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี พ.ศ. 2546  
 เพื่งให้าารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลมีาารขับเคลื่งปงย่ากเฏ็ปรูฏธรรม ซึ่กจะส่กเสรบมให้เทศบาลมี
มาตรฐาปใปาารฏิบบัตบราชาาร ลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาป และาารง าปวยความสะดวาและาารตงบสปงกความต้งกาารขงก
ฏระชาชป เพื่งฏระโยชป์สจขขงกฏระชาชปโดยใช้วบธีาารบรบหาราบจาารบ้าปเมืงกที่ดี และให้ค าปึกถึกาารมีส่วปร่วมขงก
ฏระชาชปใปาารตรวจสงบาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบกาป และาารเฏิดเนยข้งมูลข่าวสาร โดยให้เฏ็ปไฏตามหลัาเาณฑ์และ
วบธีาารที่าฎหมายา าหปด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งตบดตามฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารได้งย่ากถูาต้งกตามมาตรฐาปาารฏิบบัตบราชาาร 
 3.2 เพื่งให้เาบดาระบวปาารมีส่วปร่วมขงกภาคฏระชาชปใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลและเฏ็ป
าารเฝอาระวักาารทจจรบตใปาารบรบหารจัดาารตามภาราบจขงกเทศบาล 
 3.3 เพื่งด าเปบปกาปให้เฏ็ปไฏตามปโยบายขงกนู้บรบหารท้งกถบ่ปเทศบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท ากาปและเจ้าหป้าท่ีนู้รับนบดชงบาารฏระเมบปนลาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระสาปาับส่วปราชาารและหป่วยกาปที่เาี่ยวข้งกเพื่งรวบรวมข้งมูล 
 6.2 จัดท าาบจารรม 



 6.3 จัดท าฏระาาศฏระชาสัมพัปธ์ 
 6.๔ ฏระชจมคณะารรมาาร 
 6.๕ าารจัดท าแนปาารด าเปบปกาป 
 6.๖ าารด าเปบปโครกาารให้เฏ็ปไฏตามแนปาารด าเปบปกาป 
 6.๗ จัดท าแบบสงบถามวัดความพึกพงใจใปาารฏิบบัตบราชาารขงกหป่วยกาปต่ากๆขงกเทศบาลxxxพร้งมตัวช้ีวัด 
 6.๘ าารตบดตามและฏระเมบปนล 
 6.๙ าารจัดท าสรจฏรายกาปนลาารด าเปบปโครกาารฯ แล้วรายกาปให้นู้บรบหารพบจารณาทราบฏรับฏรจกด าเปบปาารแา้ไข
ต่งไฏ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นลาารฏิบบัตบราชาารขงกเทศบาลดีขึ้ปเมื่งเฏรียบเทียบาับฏีท่ีน่าปมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารตรวจสงบภายใปเฏ็ปฏัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้าารด าเปบปกาปตามภาราบจขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปไฏงย่ากมี
ฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนล ทั้กยักช่วยฏองกาัปหรืงลดความเสี่ยกจาาาารด าเปบปกาปนบดพลาดและลดความเสียหายที่งาจ
เาบดขึ้ป ซึ่กาารตรวจสงบภายใปปั้ปยักถืงเฏ็ปส่วปฏระางบส าคัญที่แทรางยู่ใปาารฏิบบัตบกาปตามฏาตบ ซึ่กจะต้งกมีาาราระท า
งย่ากเฏ็ปขั้ปตงปท่ีถูาต้งกตามระเบียบ และาฎหมายที่า าหปด โดยนู้บรบหารสามารถป าแนปาารตรวจสงบภายใปมาใช้โดยรวม
เฏ็ปส่วปหป่ึกขงการะบวปาารบรบหาร เพื่งให้สามารถบรรลจวัตถจฏระสกค์ขงกาารด าเปบปกาปงีาท้ักยักเฏ็ปแปวทากาารฏิบบัตบกาป 
ซึ่กเฏ็ปแปวทากาารตรวจสงบภายใปที่ชัดเจป ดักปั้ป าารจัดท าแนปาารตรวจสงบภายใปงย่ากมีมาตรฐาปฏระางบาับมี
ระเบียบ ข้งบักคับ ตลงดจปาฎหมายต่ากๆ ที่เาี่ยวข้งกจะท าให้าารฏิบบัตบกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปไฏงย่ากถูาต้งกและ
เฏ็ปไฏตามวัตถจฏระสกค์ขงกทากราชาาร 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งจัดวากระบบาารควบคจมภายใปตามระเบียบ คตก. ว่าด้วยาารา าหปดมาตรฐาปควบคจมภายใป พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่งพบสูจป์ความถูาต้งกและเชื่งถืงได้ขงกข้งมูลและตัวเลขต่ากๆ ทากด้าปาารบัญชี และด้าปง่ืปๆ ท่ีเาี่ยวข้งก 
 3.3 เพื่งตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปขงกหป่วยรับตรวจว่าเฏ็ปไฏตามาฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ ค าสั่ก มตบ
คณะรัฐมปตรี และปโยบายที่า าหปด 
 3.4 เพื่งตรวจสงบหาระบบาารควบคจมภายใปขงกหป่วยรับตรวจว่าเพียกพง และเหมาะสม 
 3.5 เพื่งเฏ็ปหลัาฏระาัปาารใช้และระวักทรัพย์สบปต่ากๆ ขงกส่วปราชาารเฏ็ปไฏงย่ากเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พปัากาปเทศบาล พปัากาปครู และเจ้าหป้าท่ีศูปย์พัฒปาเด็าเล็า ขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแนปฏิบบัตบกาปตรวจสงบภายใป 
 6.2 ตรวจสงบความถูาต้งกและเช่ืงถืงได้ขงกข้งมูลและตัวเลขต่ากๆ ด้วยเทคปบค และวบธีาารตรวจสงบที่ยงมรับ
โดยทั่วไฏ ฏรบมาณมาาป้งยตามความจ าเฏ็ปและเหมาะสม โดยค าปึกถึกฏระสบทธบภาพขงกระบบาารควบคจมภายใปและ
ความส าคัญขงกเรื่งกที่ตรวจสงบ รวมทั้กวบเคราะห์และฏระเมบปนลาารบรบหารและาารฏิบบัตบกาปขงกหป่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปเาี่ยวาับาารบรบหารกบฏระมาณ าารเกบป าารพัสดจและทรัพย์สบป รวมทั้กาารบรบหารกาป
ด้าปงื่ปๆ ขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป ให้เฏ็ปไฏตามปโยบาย าฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ  ค าสั่ก และมตบคณะรัฐมปตรี 
ตลงดจปตรวจสงบระบบาารดูแลรัาษา และความฏลงดภัยขงกทรัพย์สบป และาารใช้ทรัพยาารทจาฏระเภท ว่าเฏ็ปไฏโดยมี
ฏระสบทธบภาพ ฏระสบทธบนล และฏระหยัด 
 6.4 สงบทาประบบาารฏิบบัตบกาปตามมาตรฐาป และ/หรืง ระเบียบ ข้งบักคับ ค าสั่กที่ทากราชาารา าหปด เพื่งให้
มั่ปใจได้ว่าสามารถป าไฏสู่าารฏิบบัตบกาปท่ีตรกตามวัตถจฏระสกค์และสงดคล้งกาับปโยบาย 
 6.5 รายกาปนลาารตรวจสงบและตบดตามฏระเมบปนล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หป่วยกาปตรวจสงบภายใป  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บจคลาารมีความเข้าใจและฏิบบัตบตามาฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ โดยมจ่กนลสัมฤทธบ์ขงกกาปมาาขึ้ป 
 10.2 ความเสี่ยกใปาารเบบาจ่ายเกบปลดป้งยลก 
 10.3 าารใช้ทรัพยาารขงกส าปัา/างก/หป่วยกาป ที่มีงยู่งย่ากคจ้มค่า ฏระหยัด 
 10.4 ลูาหปี้ภาษีโรกเรืงปและที่ดบปค้ากช าระลดป้งยลก 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป ว่าด้วยาารา าหปดมาตรฐาปาารควบคจมภายใป พ.ศ. 2544 า าหปดให้
หป่วยรับตรวจตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปท่ีได้า าหปดไว้ รายกาปต่งนู้า าาับดูแลและคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป 
งย่ากป้งยฏีละหปึ่กครั้ก ภายใปเา้าสบบวัปปับจาาวัปสบ้ปฏีกบฏระมาณ 
 ดักปั้ป เพื่งให้าารฏิบบัตบถูาต้งกและเฏ็ปไฏตามที่ระเบียบฯ า าหปด เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้มีาารจัดท าและ
รายกาปาารควบคจมภายใปตามที่คณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบปา าหปด เฏ็ปฏระจ าทจาฏี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่งตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป ระดับงกค์ารขงกเทศบาล 
 2. เพื่งสรจฏรายกาปนลาารฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปให้ปายาเทศมปตรี ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ า าหปด 
 3. เพื่งรายกาปาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปต่งนู้า าาับดูแลและคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป 
ตามา าหปด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วปราชาารทจาหป่วยกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส่วปราชาารทจาหป่วยกาปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่กตั้กคณะารรมาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป ระดับงกค์าร 
 2. แต่กตั้กคณะารรมาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป ระดับหป่วยกาปย่งย 
 3. นู้บรบหารมีหปักสืงแจ้กให้ทจาส่วปราชาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป 
 4. คณะารรมาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป ระดับหป่วยกาปย่งย ด าเปบปาารฏระเมบปงกค์ฏระางบ 
ตามแบบ ฏย.1 และฏระเมบปนลาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใปตามแบบ ฏย.2 
 5. คณะารรมาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใประดับงกค์าร ด าเปบปาารรวบรวม เพื่งจัดท ารายกาปาาร
ควบคจมภายใป ตามระเบียบฯ ข้ง 6 ระดับงกค์าร และป าเสปงนู้บรบหาร พร้งมจัดส่กรายกาปให้นู้า าาับดูแลและคณะารรมาาร
ตรวจเกบปแน่ปดบป 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณด าเปบปาาร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หป่วยกาปตรวจสงบภายใป 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บจคลาารมีความรู้ความเข้าใจใปาารฏิบบัตบกาปเพื่งให้เาบดฏระสบทธบภาพสูกสจด 
 2. ลดโงาาสความนบดพลาด ฏองกาัปและลดความเสี่ยกต่งาารฏิบบัตบกาป 
 3. เาบดฏระโยชป์สูกสจดต่งงกค์ารและฏระชาชปโดยรวม 
 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบาารควบคจมภายใปเฏ็ปาลไาที่ส าคัญและเฏ็ปเครื่งกมืงใปาารบรบหารกาปใปหป่วยกาปไม่ว่าจะเฏ็ปใปภาครัฐ 
หรืงเงาชปท้ักขปาดเล็าและขปาดใหญ่ ระบบาารควบคจมภายใปจะช่วยควบคจมหรืงลดความเสี่ยกขงกหป่วยกาปให้งยู่ใประดับ
ที่ยงมรับได้ซึ่กจะท าให้ฏิบบัตบกาปและาารจัดาารขงกหป่วยกาปบรรลจตามวัตถจฏระสกค์ ใปงดีตที่น่าปมาาารบรบหารกาปขงก
หป่วยกาปภาครัฐ ได้มีาารควบคจมภายใปตามที่าระทรวกาารคลักฏระาาศให้ใช้เฏ็ปเรื่งกๆ ไฏ ซึ่กงาจงยู่ใปรู ฏขงกาฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หปักสืงสั่กาาร และหปักสืงตงบข้งหารืงต่ากๆ โดยส่วปใหญ่ จะเป้ปไฏที่าารควบคจมด้าปาารเกบปและบัญชี
และาารฏิบบัตบให้ถูาต้งกตามระเบียบหรืงาฎเาณฑ์ที่ทากราชาารา าหปดไว้ ซึ่กไม่ครงบคลจมถึกาารจัดาารด้าปงื่ปๆ 
ปงาเหปืงจาาด้าปาารเกบปและบัญชีใปหป่วยกาป จึกไม่สามารถสะท้งปภาพถึกนลาารด าเปบปกาปใปภาพรวมขงกหป่วยกาปได้ 
ระบบาารควบคจมภายใปที่ดี ควรเฏ็ประบบาารควบคจมที่ครงบคลจมกาปทจาด้าปและสามารถสะท้งปภาพให้เห็ปเฏ็ปงกค์รวม
ขงกหป่วยกาปปั้ปๆ ว่ามีาารด าเปบปกาปที่มีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนลหรืงไม่เพียกใด าารที่ระบบาารควบคจมภายใปขงกรัฐ
ยักไม่ครงบคลจมทจาระบบกาป งาจเฏ็ปช่งกทากรั่วไหลท าให้เาบดความเสียหายใปหป่วยกาปและาารด าเปบปกาปไม่สัมฤทธบ์นล 
ทั้กปี้ สาเหตจส่วปหป่ึกงาจเาบดจาาาารา าหปดหป้าที่และมงบหมายกาปใปหป่วยกาปไม่เหมาะสม าารมงบหมายาารฏิบบัตบกาป
ทั้การะบวปาารให้บจคคลใดบจคคลหปึ่กเพียกคปเดียว าารควบคจมสงบทาปและาารตรวจสงบยักไม่มีฏระสบทธบภาพเพียกพง
ตลงดจปขาดาารฏระเมบปและาารบรบหารความเสี่ยกาารควบคจมภายใปขงกหป่วยกาปที่า าหปดขึ้ป และพัฒปาให้ระบบาาร
ควบคจมภายใปดักาล่าวทัปสมัยงยู่เสมง 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ พบจารณาแล้วเห็ปว่าเพื่งให้งกค์ารมีแปวทากใปาารา าหปดระบบาารควบคจมภายใป    ให้เฏ็ปไฏ
งย่ากมีฏระสบทธบภาพและเหมาะสมาับาารฏิบบัตบกาปใปหป่วยกาปจึกได้า าหปดาบจารรมาารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจม
ภายใปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ขึ้ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้าารฏิบบัตบกาปเฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนล ท าให้าารใช้ทรัพยาารเฏ็ปไฏงย่ากฏระหยัด
และคจ้มค่า โดยลดขั้ปตงปาารฏิบบัตบกาปท่ีซ้ าซ้งปหรืงไม่จ าเฏ็ป ลดความเสี่ยกหรืงนลเสียหายด้าปาารเกบปหรืงด้าปงื่ปๆ ท่ีงาจ
มีขึ้ป 
 3.2 เพื่งให้มีข้งมูลและรายกาปทากาารเกบปที่ถูาต้งกครบถ้วปและเช่ืงถืงได้ สร้ากความมั่ปใจแา่ นู้บรบหารใปาาร
ตัดสบปใจเาี่ยวาับาารบรบหารและาารฏิบบัตบกาป และบจคคลภายปงาท่ีเาี่ยวข้งก 
 3.3 เพื่งให้บจคลาารมีาารฏิบบัตบตามปโยบาย าฎหมาย เก่ืงปไขสัญญา ข้งตาลก ระเบียบข้งบักคับต่ากๆ ขงก
หป่วยกาปงย่ากถูาต้งกและครบถ้วป 
4. เป้าหมาย 
 เพื่งให้าารควบคจมภายใปขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ เฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพและเหมาะสมาับาารฏิบบัตบกาปใป
หป่วยกาป งีาทั้กยักเฏ็ปาารควบคจมหรืงลดความเสี่ยกขงกหป่วยกาปให้งยู่ใประดับที่ยงมรับได้ ซึ่กจะท าให้าารฏิบบัตบกาปและ
าารจัดกาปขงกหป่วยกาปบรรลจตามวัตถจฏระสกค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่กตั้กคณะท ากาปตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปตามระเบียบคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบปว่าด้วย
าารา าหปดมาตรฐาปาารควบคจมภายใป พ.ศ. 2544 ข้ง 6 
 5.2 ฏระชจมคณะท ากาปเพื่งฏรับฏรจกพัฒปาระบบาารควบคจมภายใปงย่ากต่งเปื่งกเพื่งให้าารฏิบบัตบตามภาราบจและ
ตามปโยบายขงกรัฐบาล าระทรวกมหาดไทย และตามแนปพัฒปา เฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนล 
 5.3 าารรวบรวมนลาารตบดตามและฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปให้คณะท ากาปฯ เพื่งสรจฏข้งมูล 
 5.4 รายกาปนลาารฏิบบัตบกาป ความคบดเห็ปและงจฏสรรคต่ากๆ ใหนู้้บรบหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่/ 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 



7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 หป่วยกาปตรวจสงบภายใป 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. าารด าเปบปกาปขงกหป่วยกาปบรรลจวัตถจฏระสกค์ที่วากไว้งย่ากมีฏระสบทธบภาพ 
 2. าารใช้ทรัพยาารเฏ็ปไฏงย่ากมีฏระสบทธบภาพ ฏระหยัด และคจ้มค่า 
 3. มีข้งมูลและรายกาปทากาารเกบปท่ีถูาต้งก ครบถ้วปและเชื่งถืงได้ สามารถป าไฏใช้ใปาารตัดสบปใจ 
 4. าารฏิบบัตบใปหป่วยกาปเฏ็ปไฏงย่ากมีระบบและงยู่ใปารงบขงกาฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับท่ีวากไว้ 
 5. เฏ็ปเครื่งกมืงช่วยนู้บรบหารใปาารา าาับดูแลาารฏิบบัตบกาปดีงย่ากดียบ่ก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายกาปาารฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป ตามมาตรฐาป ข้ง 6 ท่ีเสร็จตามา าหปดเวลา 
 10.2 าบจารรมาารควบคจมภายใป ร้งยละ 80 ได้ด าเปบปาารแา้ไข 
 10.3 ร้งยละขงกหป่วยกาปรายกาปาารฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปครบทจากาป 
 10.4 มีาารจัดาารความรู้ที่เาี่ยวข้งกาับาารควบคจมภายใป 
 10.5 ระดับความพึกพงใจขงกนู้ที่เาี่ยวข้งกใปาารจัดท ารายกาปาารฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป  
(ร้งยละ 80 ใประดับมาา) 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลท่าแร่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป ว่าด้วยาารา าหปดมาตรฐาปาารควบคจมภายใป พ.ศ. 2544 า าหปดให้
เทศบาลต าบลท่าแร่ ใปฐาปะหป่วยรับตรวจจัดวากระบบควบคจมภายใปโดยใช้มาตรฐาปาารควบคจมภายใปเฏ็ปแปวทากหรืง
เครื่งกมืงใปาารบรบหารจัดาารความเสี่ยกท่ีเาบดจาาาารด าเปบปาบจารรม หรืงโครกาารต่ากๆ ขงกหป่วยรับตรวจ และรายกาปาาร
ฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปต่งคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป นู้า าาับดูแลงย่ากป้งยฏีละหปึ่กครั้ก ภายใปเา้าสบบวัปปับจาา
วัปสบ้ปฏีกบฏระมาณ โดยมีวัตถจฏระสกค์เพื่งสร้ากความมั่ปใจงย่ากสมเหตจสมนลว่าาารด าเปบปกาปขงกหป่วยรับตรวจจะบรรลจ
วัตถจฏระสกค์ขงกาารควบคจมภายใปด้าปฏระสบทธบนลและฏระสบทธบภาพขงกาารด าเปบปกาปและาารใช้ทรัพยาาร ซึ่กรวมถึกาาร
ดูแลรัาษาทรัพย์สบป าารฏองกาัปหรืงลดความนบดพลาด ความเสียหายาารั่วไหล าารสบ้ปเฏลืงก หรืงาารทจจรบตใปหป่วยรับตรวจ 
ด้าปความเช่ืงถืงได้ขงกรายกาปทากาารเกบป และด้าปาารฏิบบัตบตามาฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ และมตบคณะรัฐมปตรี 
 าารด าเปบปาารจัดวากระบบควบคจมภายใป เพื่งป าความเสี่ยกที่มีหรืงคาดว่าจะมีและจัดให้มีาบจารรมาารควบคจมที่มี
ฏระสบทธบภาพและฏระสบทธบนลเพื่งฏองกาัปหรืงลดความเสียหาย ความนบดพลาดที่งาจเาบดขึ้ป และให้สามารถบรรลจตาม
วัตถจฏระสกค์ขงกาารควบคจมภายใป จึกได้า าหปดมาตราาราารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ส่วปราชาารที่รับนบดชงบจัดท าและป าแนปาารฏรับฏรจกหรืงบรบหารจัดาารความเสี่ยกไฏด าเปบปาารเพื่ง
ควบคจมลดความเสี่ยก ใปาารฏองกาัปหรืงลดความนบดพลาด ความเสียหาย าารรั่วไหล าารสบ้ปเฏลืงก หรืงาารทจจรบตใปหป่วยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพื่งให้มีาารตบดตามฏระเมบปนลาารฏิบบัตบตามแนปาารฏรับฏรจกหรืงบรบหารจัดาารความเสี่ยกระบบควบคจม
ภายใปขงกส่วปราชาารที่รับนบดชงบ และรายกาปนลต่งคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป นู้า าาับดูแลภายใปเวลาที่า าหปด 
 3.3 เพื่งเฏ็ปาารเสรบมสร้ากและฏรับฏรจกาลไาาารควบคจมภายใปให้เาบดฏระสบทธบภาพและมีฏระสบทธบนล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทจาส่วปราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฏระธาปคณะารรมาารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปเทศบาลต าบลท่าแร่ (ระดับงกค์าร) จัดส่กรายกาป
แนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใป (แบบ ฏง.3) ให้ทจาส่วปราชาารไฏด าเปบปาารบรบหารจัดาารความเสี่ยกใปส่วปท่ีรับนบดชงบ
และมีาารตบดตามนลระหว่ากฏี 
 6.2 หัวหป้าส่วปราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ ป าแนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใป (แบบ ฏง.3) ไฏ
ด าเปบปาารบรบหารจัดาารความเสี่ยกภายใปเวลาที่า าหปด และรายกาปนลาารด าเปบปาารต่งที่ฏระชจมคณะารรมาารตบดตาม
ฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปขงกส่วปราชาาร (ระดับส่วปย่งย) 
 6.3 หัวหป้าส่วปราชาารขงกเทศบาลต าบลท่าแร่ รายกาปนลาารด าเปบปาารแนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใป 
(แบบ ฏง.3) พร้งมฏัญหางจฏสรรคต่งฏระธาปคณะารรมาารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปเทศบาล 
 6.4 คณะารรมาารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปเทศบาลฏระชจมพบจารณาและฏระเมบปนลาารควบคจมและ
บรบหารจัดาารความเสีย่กขงกแต่ละสว่ปราชาารว่ามีความเพียกพงหรืงไม่ หรืงจะต้งกด าเปบปาารบรบหารจัดาารความเสี่ยกต่งไฏ 
 6.5 รายกาปนลาารตบดตามาารฏิบบัตบตามแนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใปต่งคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบป    
นู้า าาับดูแลงย่ากป้งยฏีละหปึ่กครั้กภายใปเา้าสบบวัปปับจาาวัปสบ้ปฏีกบฏระมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หป่วยกาปตรวจสงบภายใป 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วปราชาารที่รับนบดชงบมีาารป าแนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใปไฏด าเปบปาารบรบหารจัดาารความเสี่ยก 
 10.2 มีาารตบดตามนลาารฏิบบัตบตามแนปาารฏรับฏรจกาารควบคจมภายใป 
 10.3 มีาารรายกาปาารตบดตามฏระเมบปนลาารควบคจมภายใปต่งคณะารรมาารตรวจเกบปแน่ปดบปนู้า าาับดูแลภายใป
เวลาที่า าหปด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารฏิบบัตบกาปด้าปาารคลักเฏ็ปาารท ากาปที่ต้งกงาศัยระเบียบาฎหมาย หปักสืงสั่กาาร ตลงดจปมตบคณะรัฐมปตรี 
วบธีาารท ากาปต้งกงยู่ใปารงบ และต้งกมีระบบาารบรบาารที่รวดเร็ว ถูาต้งก ฏระชาชปหรืงนู้รับบรบาารเาบดความพึกพงใจสร้าก
ความสะดวาให้แา่ฏระชาชปมาาท่ีสจดถูาต้งกทั้กระเบียบาฎหมาย ข้งเท็จจรบก ไม่มีข้งนบดพลาดบรบาารด้วยความเสมงภาคาัป 
ไม่เลืงาฏิบบัตบเสรบมสร้ากความโฏร่กใสใปาารฏิบบัตบกาป าารบรบหาราารเกบปาารคลักเาบดความโฏร่กใสไม่เาบดาารทจจรบตคงร์รัฏ
ชัปมีาารท ากาปมีาระบวปาารที่โฏร่กใส สามารถตรวจสงบได้ รายกาปาารเกบปจาาหป่วยกาปภายใปและภายปงาไม่พบ
ข้งบาพร่งก มีาระบวปาารทากาารคลักที่เฏิดเนยข้งมูลงื่ปต่งฏระชาชป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้เาบดความโฏร่กใสสามารถตรวจสงบได้ 
 3.2 าารใช้กบฏระมาณงย่ากคจ้มค่าและเฏิดโงาาสให้ฏระชาชปสามารถซัาถามและตรวจสงบได้ 
 3.3 ฏิบบัตบกาปถูาต้งกตามระเบียบที่เาี่ยวข้งก 
 3.4 ใปาารบรบหารจัดาารต้งกท างย่ากเฏิดเนยสามารถตรวจสงบได้ จึกต้งกมีาารฏรับฏรจกแา้ไขาารท ากาปขงก
งกค์ารให้มีความโฏร่กใส สามารถเฏิดเนยข้งมูลข่าวสาร เฏิดโงาาสให้ฏระชาชปสามารถตรวจสงบความถูาต้งกได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปใปเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท ากบแสดกฐาปะาารเกบปและกบงื่ปๆ ตามระเบียบาระทรวกมหาดไทยว่าด้วยาารรับเกบป าารเบบาจ่ายเกบป าารฝาาเกบป 
าารเา็บรัาษาเกบปและาารตรวจเกบปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป พ.ศ. 2547 และที่แา้ไขเพบ่มเตบม โดยเฏิดเนยเพื่งให้
ฏระชาชปทราบ ณ ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ ภายใปเา้าสบบวัปปับแต่วัปสบ้ปฏี และจัดท ารายกาปแสดกนลาารด าเปบปกาป
ตามที่ารมส่กเสรบมาารฏาครงกท้งกถบ่ปา าหปด เพื่งป าเสปงนู้บรบหารท้งกถบ่ป และฏระาาศส าเปารายกาปดักาล่าวโดยเฏิดเนย
เพื่งให้ฏระชาชปทราบทจาสามเดืงป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลงดฏีกบฏระมาณ 25๖๑ และด าเปบปาารงย่ากต่งเปื่งก 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 างกคลักเทศบาลต าบลท่าแร่ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีาารพัฒปาาารบรบหารด้าปาารเกบปาารคลักและกบฏระมาณงย่ากมีฏระสบทธบภาพ 
 10.2 มีาารเบบาจ่ายถูาต้งก รวดเร็ว เาบดความฏระหยัด 
 10.3 มีาารเสรบมสร้ากาารมีส่วปร่วมขงกฏระชาชปใปพ้ืปท่ีหรืงนู้รับบรบาาร 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 



4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ใปาารบรบหารจัดาารขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปมีาฎหมาย ระเบียบ ฏระาาศ ค าสั่ก เก่ืงปไข และหลัาเาณฑ์
ต่ากๆ ที่สมาชบาสภาท้งกถบ่ปและนู้บรบหารท้งกถบ่ปได้รับาารเลืงาตั้กมาจาาฏระชาชปต้งกรู้และยึดเฏ็ปแปวทากาารฏิบบัตบหป้าที่ 
าารด าเปบปาารงย่ากเคร่กครัด ฏัญหาที่เาบดขึ้ปเฏ็ปฏระจ าไม่ได้เาบดจาาเรื่งกขาดความรงบคงบ ความช าปาญ ฏระสบาารณ์ 
หรืงขาดความรู้ าฎหมาย ระเบียบ ฏระาาศ ค าสั่ก เก่ืงปไข และหลัาเาณฑ์ต่ากๆ ที่มัามีาารฏรับฏรจกเฏลี่ยปแฏลกหรืงเพบ่มเตบม
เสปงเท่าปั้ป หาาแต่เาบดจาาความรู้ความเข้าใจหรืงาารตีความข้งาฎหมาย ระเบียบ หรืงาฎเาณฑ์ เก่ืงปไขที่เาี่ยวข้งกงย่าก
นบดๆ ส่กนลให้สมาชบาสภาท้งกถบ่ปและนู้บรบหารท้งกถบ่ป โดยเฉพาะนู้บรบหารท้งกถบ่ปต้งกตาเฏ็ปนู้าระท านบดาฎหมาย า่งให้เาบด
ความเสียหายแา่งกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป และท าให้าารแา้ไขฏัญหาขงกฏระชาชปหรืงาารพัฒปาท้งกถบ่ปขาดฏระสบทธบภาพ 
ฏระสบทธบนล ส่กนลให้าารพัฒปาขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปต้งกล่าช้า เพราะไม่ตงบสปงกความต้งกาารขงกฏระชาชป
งย่ากแท้จรบก จาาฏัญหาดักาล่าวข้ากต้ป จึกจ าเฏ็ปท่ีสมาชบาสภาท้งกถบ่ปและนู้บรบหารท้งกถบ่ปต้งกมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
าฎหมาย ค าสั่ก และหลัาเาณฑ์ต่ากๆ ที่ส าคัญและเาี่ยวข้งกาับาารบรบหารกาปขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป งัปมีนลให้เาบด
ฏระสบทธบภาพและเาบดนลดีต่งงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ป รวมทั้กสมาชบาสภาท้งกถบ่ปและนู้บรบหารท้งกถบ่ปไม่ต้งกเสี่ยกาับาาร
าระท านบดาฎหมายหรืงถูาตรวจสงบ 
 ดักปั้ป เพื่งให้นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ เพบ่มพูปความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบาระทรวกมหาดไทย
ว่าด้วยข้งบักคับาารฏระชจมสภาท้งกถบ่ป พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารยื่ปบัญชีแสดกรายาารทรัพย์สบปและ
หปี้สบป  มีความรู้ความเข้าใจมบให้ด าเปบปาบจาารที่เฏ็ปาารขัดาัประหว่ากฏระโยชป์ส่วปบจคคลและฏระโยชป์ส่วปรวมตามมาตรา 
100 แห่กาฎหมายฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต และมีความรู้ความเข้าใจแปวทากาาร
ฏิบบัตบส าหรับเจ้าหป้าที่ขงกรัฐเรื่งกาารรับทรัพย์สบปหรืงฏระโยชป์ง่ืปใดขงกเจ้าหป้าที่ขงกรัฐ ตามมาตรา 103 แห่กาฎหมาย
ฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต กาปปบตบาาร ส าปัาฏลัดเทศบาล จึกได้จัดท าโครกาารงบรมให้
ความรู้ด้าประเบียบ าฎหมายท้งกถบ่ป นู้บรบหาร และสมาชบาสภาท้งกถบ่ป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาล เพบ่มพูปความรู้ความเข้าใจระเบียบาระทรวกมหาดไทยว่าด้วยข้งบักคับ
าารฏระชจมสภาท้งกถบ่ป พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่งให้นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารยื่ปบัญชีแสดกรายาารทรัพย์สบปและ
หปี้สบป 
 3.3 เพื่งให้นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจมบให้ด าเปบปาบจาารที่เฏ็ปาารขัดาัประหว่าก
ฏระโยชป์ส่วปบจคคลและฏระโยชป์ส่วปรวมตามมาตรา 100 แห่กาฎหมายฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและ
ฏราบฏรามาารทจจรบต 
 3.4 เพื่งให้นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจใปแปวทากาารฏิบบัตบส าหรับเจ้าหป้าที่ขงกรัฐ
เรื่งกาารทรัพย์สบปหรืงฏระโยชป์งื่ปใดขงกเจ้าหป้าที่ขงกรัฐ ตามมาตรา 103 แห่กาฎหมายฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาาร
ฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นู้บรบหารเทศบาลต าบลท่าแร่  จ าปวป ๕ คป และสมาชบาสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ จ าปวป ๑๒ คป รวม ๑๗ คป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส าปัากาปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธดี าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครกาาร/แนปกาป 
 6.2 ฏระชาสัมพัปธ์โครกาาร วัป เวลา และสถาปท่ีให้แา่นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลเข้ารับาารงบรม 
 6.3 งบรมให้ความรู้โดยวบทยาาร พร้งมแจาเงาสารฏระางบาารงบรม 
 6.4 ฏระเมบปนลและสรจฏนลาารด าเปบปาาร 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ฏีกบฏระมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส าปัาฏลัดเทศบาล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลได้เพบ่มพูปความรู้ความเข้าใจระเบียบาระทรวกมหาดไทยว่าด้วยข้งบักคับ
าารฏระชจมสภาท้งกถบ่ป พ.ศ. 2547 
 10.2 นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเาี่ยวาับาารยื่ปบัญชีแสดกรายาารทรัพย์สบปและหปี้สบป 
 10.3 นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมบให้ด าเปบปาบจาารที่เฏ็ปาารขัดาัประหว่ากฏระโยชป์
ส่วปบจคคลและฏระโยชป์ส่วปรวมตามมาตรา 100 แห่กาฎหมายฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและฏราบฏรามาาร
ทจจรบต 
 10.4 นู้บรบหาร และสมาชบาสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแปวทากาารฏิบบัตบส าหรับเจ้าหป้าท่ีขงกรัฐเรื่งกาารรับ
ทรัพย์สบปหรืงฏระโยชป์ง่ืปใดขงกเจ้าหป้าท่ีขงกรัฐ ตามมาตรา 103 แห่กาฎหมายฏระางบรัฐธรรมปูญว่าด้วยาารฏองกาัปและ
ฏราบฏรามาารทจจรบต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 าารส่กเสรบมสมาชบาสภาท้งกถบ่ปให้มีบทบาทใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปขงกฝ่ายบรบหาร เฏ็ปาลไาส าคัญที่ใช้
ส าหรับตบดตาม ตรวจสงบ ฏระเมบปนลาารฏิบบัตบกาปขงกฝ่ายบรบหาร ซึ่กง าปาจใปาารบรบหารฏัจจจบัปงกค์ารฏาครงกส่วป
ท้งกถบ่ปมีงบสระเต็มที่ใปาารด าเปบปกาป มีกบฏระมาณเฏ็ปขงกตปเงก แต่ถึกแม้จะเฏ็ปงบสระ ส่วปาลากา็จะคงยควบคจมดูแลาาร
ด าเปบปกาปต่ากๆ ขงกงกค์ารฏาครงกส่วปท้งกถบ่ปให้เฏ็ปไฏโดยความเรียบร้งยและถูาต้งก เพื่งา าหปดแปวทากาารพัฒปา
ร่วมาัป ปงาจาาจะท าให้งกค์าารบรบหารส่วปต าบลมีบรรยาาาศาารท ากาปแบบมีส่วปร่วมและมีฏระสบทธบภาพ ยักสร้ากความ
ป่าเชื่งถืงให้าับงกค์าร สามารถป าไฏสู่ความโฏร่กใสใปงกค์าารบรบหารส่วปต าบลและลดาารทจจรบต 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ จึกได้ด าเปบปาบจารรมส่กเสรบมสมาชบาสภาท้งกถบ่ปให้มีบทบาทใปาารตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปขงก
ฝ่ายบรบหารขึ้ป เพื่งา าหปดบทบาทขงกสมาชบาสภาท้งกถบ่ปใปาารเฏ็ปหป่วยตรวจสงบ โดยให้สมาชบาสภาร่วมเฏ็ป
คณะารรมาารใปาารด าเปบปกาปขงกงกค์าารบรบหารส่วปต าบลเพื่งให้าารฏิบบัตบกาปโฏร่กใสและสามารถตรวจสงบได้          
งีาทั้กยักเฏ็ปาารช่วยลดฏัญหาาารทจจรบตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งเฏ็ปาลไาส าหรับตรวจสงบ ตบดตาม และฏระเมบปนลาารฏิบบัตบกาปขงกฝ่ายบรบหาร 
 3.2 เพื่งให้เาบดความโฏร่กใสและลดาารทจจรบต สามารถตรวจสงบได้ 
 3.3 สมาชบาสภาท้งกถบ่ปเข้าใจบทบาท หป้าที่ขงกตปเงกมาาขึ้ป 
4. เป้าหมาย 
 สมาชบาสภาเทศบาล จ าปวป ๑๒ คป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มืงระเบียบาฎหมายที่เาี่ยวข้งกเพื่งให้สมาชบาสภาท้งกถบ่ปใช้ส าหรับาารฏระชจม 
 6.2 แต่กตั้กสมาชบาสภาท้งกถบ่ปเฏ็ปคณะารรมาารตรวจสงบาารด าเปบปาารต่ากๆ เช่ป าารจัดซื้งจัดจ้ากโครกาาร
ต่ากๆ าารแฏรญัตตบร่ากข้งบัญญัตบฏระจ าฏี าารตรวจรายกาปาารฏระชจม าารตบดตามและฏระเมบปนลแนปพัฒปา ฯลฯ 
 6.3 สมาชบาสภาท้งกถบ่ปตั้การะทู้ถามาารบรบหารกาปใปาารฏระชจมสภางกค์าารบรบหารส่วปต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กาปาบจาารสภา ส าปัากาปฏลัด  
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชบาสภาท้งกถบ่ปเข้าใจบทบาทหป้าท่ี และร่วมตรวจสงบาารฏิบบัตบกาปขงกฝ่ายบรบหาร 
 10.2 าารฏิบบัตบกาปต่ากๆ มีความโฏร่กใส ตรวจสงบได้ 
 
 
 
 
 
 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ฏัญหาาารทจจรบตที่เาบดขึ้ปใปหป่วยกาปภาครัฐได้ส่กนลเสียหายาับฏระเทศชาตบงย่ากมาา จ าเฏ็ปที่ทจาภาคส่วปใป
สักคมจะต้งกตระหปัาและร่วมาัปแา้ไขจัดาารฏัญหา โดยาารเข้าไฏมีส่วปร่วมเฏ็ปเครืงข่ายใปาารขับเคลื่งปต่ากๆ ให้เาบดาาร
เฝอาระวัก ฏองกฏรามาารทจจรบต ใปรูฏแบบาาราระตจ้ปให้ทจาภาคส่วปใปจักหวัดได้ตระหปัาถึกฏัญหาาารทจจรบตคงร์รัฏชัปและมี      
ส่วปร่วมใปาารฏองกาัปและฏราบฏรามาารทจจรบต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่งให้ฏระชาชปมีส่วปร่วมใปาารฏองกาัปาารทจจรบต 
 3.2 เพื่งแสดกเจตปารมณ์ใปาารแา้ไขฏัญหาาารทจจรบต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ฏระชาชปเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าแร่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขงงปจมัตบจัดท าฏอายฏระชาสัมพัปธ์ 
 6.2 ฏิดฏระาาศฏระชาสัมพัปธ์ ณ บรบเวณท่าแพขปาปยปต์ 
 6.3 จัดเจ้าหป้าท่ีรับนบดชงบรับแจ้กเหตจทากโทรศัพท์ 
 6.4 บัปทึาเรื่งกร้งกเรียป ร้งกทจาข์ 
 6.5 เสปงนู้บรบหารพบจารณาสั่กาาร 
 6.6 ด าเปบปาารฏรับฏรจกแา้ไขเรื่งกท่ีได้รับาารร้งกเรียป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ฏี (ฏีกบฏระมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบฏระมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าปัาฏลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ าปวปเรื่งกร้งกเรียปเาี่ยวาับาารทจจรบต 
 10.2 ป าเรื่งกที่ได้รับาารร้งกเรียปไฏด าเปบปาารฏรับฏรจกแา้ไข 

 
 


