
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 15 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตส านึกของคน
ไทย ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล       ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก      ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ของภาครัฐ    จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม(Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักความมีส่วนร่วม(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องนึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและในสังคมท่ีดีต่อไป 
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 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลริมปิง จึงจัดท าโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง   เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลริมปิง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลริมปิงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล พ.ศ. 2560 โดยกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบ
กับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานงาน
จ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9  ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรราวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจาการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลริมปิง ควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลริมปิงได้จัดท ามาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลริมปิง” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลริมปิงเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 5. เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. อบรมให้องค์ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจ า รวมทั้ง
พนักงานลูกจ้างทุกคน 
 2. จัดท าเอกสารประมวลจริยธรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง   เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงาน โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน มีความรู้และ

ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นเรื่องการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการะประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว เทศบาลต าบลริมปิงจึงจัดท าโครงการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริต โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลริมปิง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลริมปิงมีจิตส านึกและความตระหนักที่
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. อบรมให้องค์ความรู้เรื่องการจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. จัดท าเอกสารคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง   เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงาน โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน มีความรู้และไม่

กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้มีการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแลการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลริมปิง ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลริมปิง 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า(ร่าง)คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. เผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบและแจกจ่ายให้ทุกคน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง   เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”ติดตามและประเมินผลการสร้างจิตส านึกและการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลริมปิงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน ลูกจ้างทุกคนในเทศบาล พึงระลึกอยู่เสมอว่าปฏิบัติราชการต้องค านึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ คุณธรรม จิรยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นั้น 
 เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ เทศบาลจึงได้จัดท ามาตรการ”ติดตามและ
ประเมินผลการสร้างจิตส านึกและปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจติดตามว่ามีการน าไปปฏิบัติและเกิดจิตส านึกฯอย่างแท้จริง  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 

 2. สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลฯ 
 3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
 4. สรุปและน าเสนอคณะผู้บริหารฯ และน าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการท างาน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง   เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน ลูกจ้าง  มีจิตส านึกในการปูองกันการทุจริตอย่างแท้จริง 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปูองกันการทุจริต 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลต าบลริมปิง ลงวันที่ 4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุ กคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  
 ประกอบกับเทศบาลต าบลริมปิงได้รับการประเมินคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้าน
การปูองกันการทุจริต จากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการปูองกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2556 และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการสร้างจิตส านึก และค่านิยมความซื่อสัตย์ 
สุจริต คุณธรรม จริยธรรมเพื่อปูองกันการทุจริต ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการปูองกันและต่อต้านการทุจริต 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 4. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน    

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การปูองกันและต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและประมวล
จริยธรรมฯ มีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงาน โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลริมปิงทุกคน มีความตระหนักถึง

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และมีจิตส านึกท่ีดีในการปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริต ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมในด้านความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน  ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานานและยัง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
 ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีส่วนส าคัญ  ในการปูองกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ซึ่งจะเป็น
พลังในการปูองกันและปรามการทุจริตคอรัปชั่น  โดยประชาชนในต าบลจะทราบการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้รวดเร็วกว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ตลอดและการสร้างทัศนคติในการ
ต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจในต าบลริมปิง  ได้ตระหนักและ
ทราบผลกระทบเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งมีผลต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม   จึงมีความจ าเป็นในการ
อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   
  
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพ้ืนที่ทราบผลเสียหายจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 2. ทราบปัญหาการทุจริตและสามารถรู้เท่าทันต่อการทุจริตรูปแบบต่างๆ 
 3. มีจิตส านึกไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ   
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนและภาคธุรกิจไม่ด าเนินการในทางที่เอ้ือต่อการทุจริต 
 2. ประชาชนและภาคธุรกิจมีค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในเรื่องค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต  
              คุณธรรม จริยธรรม 

2. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมต้านการทุจริตโดยการร่วมลงนามปฏิญญา 3 ฝุายได้แก่ ผู้น า  
    หมู่บ้าน/ชุมชน ธุรกิจเอกชน และเทศบาล ว่าจะร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ 
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    ปลอดทุจริต 
3. ท าข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายที่เข้าอบรม 
4. เดินรณรงค์ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นถนนเส้นหลักและเผยแพร่เอกสารให้ความรู้แก่ 
    ประชาชนเรื่องโทษของการคอรัปชั่นและวิธีแจ้งแบะแส 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลริมปิง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 

จริยธรรม  เพ่ือปูองกันกาทุจริต 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ป.ป.ช.) 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน  ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานานและยัง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
 ประชาชนเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่พบเห็น
และรับทราบปัญหาการทุจริตต่างๆ รวมทั้งเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเพ่ือให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง  จึงเห็นควรจัด
โครงการอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.) ขึ้นเพ่ือช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลริมปิง 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปูองกันการทุจริต 
 2. เพื่อประชาชนมีความเข้มแข็งในการรวมตัวเป็นกลุ่มปูองกันการทุจริต 
 3. เพ่ืออาสาสมัครทราบถึงผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริต 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ในพ้ืนที่มีกลุ่มเฝูาระวังปูองกันปราบปรามการทุจริต 

- กลุ่มอาสาสมัครปูองกันและปราบปรามการทุจริตต าบลมีความเข้มแข็ง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการปูองกันการทุจริต แก่อาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 

2. มีค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ป.ป.ช.) และมีอ านาจหน้าที ่
    ชัดเจน 
3. ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเป็นหูเป็นตาในการปูองกันการทุจริต 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  10,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลริมปิง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ภาคธุรกิจ และประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองใน
การปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิง 

2. หลักการและเหตุผล 
ช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงส าคัญในพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆ์อธิฐานว่าจะพักประจ า ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอด

ระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้าแรมที่อ่ืน  พิธี
เข้าพรรษาถือเป็นศาสนพิธีส าหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 
ค่ า เดือน 8 และสิ้นสุดลงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 หรือวันออกพรรษา แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ 
แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นวันส าคัญวันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้ท าบุญ รักษาศีล และช าระจิตใจให้ผ่องใสโดยการ
จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร และ   ร่วมท าบุญ
ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น  งดเสพสุรา งดฆ่า
สัตว์ เป็นต้น และส าหรับพุทธศาสนิกชนการปฏิบัติธรรม ถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญประการหนึ่งที่จะสามารถ
กล่อมเกลาจิตใจคนหรือพุทธศาสนิกชน ให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความกตัญญู
กตเวที และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้เกิดผลดีต่อ
ตนเอง และต่อสังคม 

เนื่องในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ  
7 รอบ 84 พรรษา  จึงนับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ แสดงความกตัญญูกตเวที น้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ  แด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยการร่วมกันปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ทรงเจริญพระชนมายุ  ยิ่งยืนนาน 
 เทศบาลต าบลริมปิง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลคือ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ
ปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12  สิงหาคม  2559 เพ่ือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
พุทธศาสนิกชนในเขตต าบลริมปิง  ได้ปฏิบัติธรรมอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรง 
เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพ่ือร าลึกถึง พระพุทธคุณ  
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

3. เพื่อกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และ
ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน 
5. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการธรรมะกับสุขภาพ 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 32 

 

6. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น 

4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตต าบลริมปิงเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  700  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 7 วัด 

6.  วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 2.  ด าเนินการจัดการอบรมตามโครงการฯ 
 3.  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯ 
 4.  รายงานผลการด าเนินการ 

7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  จ านวนเงิน  50,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาเทศบาลต าบลริมปิง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ให้ทรงเจริญ 
พระชนมายุยิ่งยืนนาน 

2. พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อร าลึกถึง พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และ
บูชาพระรัตนตรัยอันเป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

3. พุทธศาสนิกชนได้กล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

4. พุทธศาสนิกชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
5. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องการธรรมะกับสุขภาพ 
6. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

โครงการฟื้นคืนสภาพล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

2. หลักการและเหตุผล 
 “แม่น้ าปิง” เป็นแหล่งน้ าส าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะคนในจังหวัด
เชียงใหม่และล าพูนมาโดยตลอด ด้วยการใช้ประโยชน์จากน้ าในการอุปโภคบริโภคตลอดจนการท าเกษตรกรรม 
เพาะปลูกในไร่นา การคมนาคม ท าให้มีความผูกพันแน่นแฟูนกับน้ า ทั้งวิถีชีวิต และจิตวิญญาณ มาโดยตลอด 
ผู้คนในอดีตจึงให้ความส าคัญกับแหล่งน้ าในการช่วยกันดูแลรักษาและจัดสรรทรัพยากรน้ าเป็นอย่างด ี       การ
จัดการทรัพยากรน้ าจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะให้ผู้คนได้ใช้น้ าร่วมกันอย่างเสมอภาค แม่น้ าปิงเริ่มมี
ปัญหาต้ังแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๓๖ สภาพต้ืนเขิน  ปริมาณน้ าลดลง  มีการทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าท าให้น้ า     
เน่าเสีย ทั้งจากแหล่งชุมชน  โรงงานขนาดย่อม เช่นโรงงานย้อมผ้า และโรงแรม มีการสร้างอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างรุกเข้าไปในแม่น้ า มีการถมที่ริมฝั่งแม่น้ า ท าให้แม่น้ าหดแคบลงประมาณ ๑ ใน ๓ รวมถึงมีการดูดน้ า
ไปใช้เป็นปริมาณมากในอาคารบ้านเรือนริมฝั ่งแม่น้ า กิจการร้านอาหาร โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น          
และส่งผลชัดเจนในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เกิดอุทกภัยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ท าความสูญเสียทั้งชีวิต        
ความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยประโยชน์     
จากล าน้ าสายใหญ่เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่บริเวณล าน้ าสายย่อยที่แยกจากแม่น้ าปิง 
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 น้ าเหมือง เป็นเหมืองหนึ่งที่แยกมาจากล าคลองแม่ปิงเก่า เหมืองแกบก้อง ซึ่งแยกมาจากแม่น้ าปิง อีก
ต่อหนึ่งตามล าดับ ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลประตูปุา บริเวณสะพานอัดน้ าที่ ๕ เข้าสู่พ้ืนที่ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
ล าพูน มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากเหมืองประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร และมีเหมืองซอย หรือเหมืองไส้ไก่ เหมือง
ขนาดเล็กที่แยกออกจากเหมืองแกบก้อง สู่เหมืองต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ชักน้ าเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร    ซึ่งเป็นที่
นา สวนล าไย และใช้ส าหรับอุปโภค นอกจากนี้ยังมีเหมืองเสีย หรือเหมืองขี้น้ า หรือล้อง หมายถึง คลองที่ขุดขึ้น
เพ่ือระบายน้ าทิ้งจากพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยพ้ืนที่ ที่ล าเหมืองไหลผ่านก็จะมีเหมืองซอย     และเหมืองเสีย
หรือเหมืองเสียน้ า แยกออกมาเพ่ือท าหน้าที่ตามการใช้ประโยชน์จากน้ าของแต่ละหมู่บ้าน  

ปัจจุบันล าเหมืองได้รับผลกระทบจากผู้คนที่ใช้ประโยชน์จากน้ าทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นเดียวกับ
แม่น้ าปิงท่ีได้กล่าวถึง เช่น การน าขยะ สิ่งปฏิกูลและเศษวัชพืชทิ้งลงสู่ล าเหมือง ส่งผลให้ล าเหมืองตื้นเขิน       มี
วัชพืชปกคลุมจ านวนมาก น้ าในล าเหมืองไหลได้ช้าไม่ทันต่อการระบายน้ าในช่วงฤดูฝนและไม่เพียงพอต่อการใช้
น้ าจากล าเหมืองในฤดูแล้ง ดังนั้นทางเทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูนจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์และฟ้ืน
คืนสภาพล าเหมืองในชุมชนต าบลริมปิง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจจะ
เกิดข้ึนและปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนต าบลริมปิงต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้น้ าจากล าเหมืองในช่วงฤดูแล้งให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ          ของ
ประชาชน 

๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ าในช่วงฤดูฝนปูองกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่ง เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน 

๓. เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนต าบลริมปิง 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูนที่ใช้ประโยชน์จากล าเหมืองในต าบลริมปิง จ านวน  

 ๑,๐๐๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ส ารวจพื้นที่ล าเหมืองในต าบลริมปิง 
๒. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานฟ้ืนคืนสภาพล าเหมืองใน เขตเทศบาลต าบลริมปิง      

อ าเภอเมืองล าพูน 
๓.  จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขุดลอกล ำเหมืองโดยใช้แรงงำนคน” ในล าเหมืองสายหลักและสายรอง 

พ้ืนทีต่ าบลริมปิง  ดังนี้ 
  - ล าเหมืองสายหลักแม่แกบก้อง จ านวน 2 ครั้งช่วงเดือน มีนาคม และ กันยายน 
  - ล าเหมืองสายรองในหมู่บ้าน จ านวน 1 ครั้ง ช่วงเดือน มีนาคม 
 ๔.   ติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๕.   สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. สถานที่ด าเนินการ 
  ล าเหมืองสายหลักแม่แกบก้องและล าเหมืองสายรองในพ้ืนที่ต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน   
 
9. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  8๐,๐๐๐  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลริมปิง  
11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์น้ าจากล าเหมืองในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ 
๒. เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ปูองกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็น

พ้ืนที่เพาะปลูกทางเกษตรของคนในชุมชน 
๓. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนต าบลริมปิง 
4. เกิดล าเหมืองต้นแบบในการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายและก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนที่จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้มี
ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและองค์กรของชุมชนเข้มแข้ง ด้วยการพัฒนา      
ขีดความสามารถในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้หลักปรัชญาแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจเพียงพอของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์    
ที่พระราชทานไว้เป็นที่พ่ึงที่ปฏิบัติส าหรับพสกนิกร ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม   
โดยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล   
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกันการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยง
คนในภาค ส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 
 พ้ืนที่ต าบลริมปิง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ 80  เช่น ท านา  ท าสวนล าไย 
ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  และบางส่วนของประชากรประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามโรงงานอุตสาหกรรม     
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง และในเขตอุตสาหกรรมนิคมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการท าการเกษตรแบบเพ่ือการค้า โดยมีการจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้ราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ า และต้นทุนในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า  ฮอร์โมนบ ารุงพืช  มีราคาสูง  จึงท าให้
ประสบปัญหาการขาดทุนในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีหนี้สิน  และรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ      
ซึ่งท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะความพอเพียงในการด ารงชีวิต เช่น มีหนี้สิน รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย ครอบครัวแตกแยก มีค่านิยมที่ผิดๆ  
 เทศบาลต าบลริมปิง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลและเพ่ือ    
เป็นการเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจ การสร้างหลักคิด และการให้แนวทางการปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงของคนในชุมชนต าบลริมปิงให้
ยั่งยืนตลอดไป เกิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน   
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
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2. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในหลักคิดและการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ      
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

3. เพ่ือน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ มาเป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติให้สามารถด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลริมปิง  จ านวน    120   คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
3. ติดต่อประสานงานเรียนเชิญวิทยากร 
4. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
๕. จัดฝึกอบรม 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวนเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนมีความเข้าใจในหลักคิดและการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมากขึ้น 
2. เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  มาเป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติให้สามารถด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในการในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกัน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
 โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได้ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน  ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานานและยัง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
 ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีจิตส านึกและรู้ถึงโทษของการทุจริต ซึ่งจะมีผลต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม  อันจะเป็นการปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  และแสดงให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงการท าความดี
ซื่อสัตย์สุจริตนั้น  เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยากได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม  จึงควรด าเนินโครงการเป็นคนดีมี
คุณธรรมหนูท าได้  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึก ทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. ให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าการท าความดีซื่อสัตย์สุจริตท าได้ไม่ยาก    

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในต าบลริมปิง โรงเรียนละ 30 คน 
 2. สภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง จ านวน 30 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตให้แก่เด็กนักเรียน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลริมปิง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. กิจกรรมเข้าฐานต่าง ๆ ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
กระท าอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
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3. เผยแพร่ซีดีเพลงรณรงค์ปูองกันการทุจริต 
4. มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียน สภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  15,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล และสภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด (ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง) 

2.หลักการและเหตุผล 
            ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เล็กที่สุด  แต่ถือเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดของสังคม  ที่หล่อหลอมและ
ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู  ให้ความรักความเอ้ืออาทร  ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล  พร้อมทั้งฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้สมาชิกในครอบครัว  
(โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน)  เป็นพลังเครือข่ายครอบครัวในอนาคตรุ่นต่อไป  เพ่ือช่วยขับ เคลื่อนให้คุณธรรม
น าครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็ง  ซึ่งพลังคุณธรรมจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาคน  สังคม  และประเทศชาติ
ต่อไป 
            สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ  2551  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดย
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้ด าเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด(ครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง)   โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในสถาบันครอบครัวที่มี  
ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง  และในปีงบประมาณ 2552  ได้ด าเนินการต่อเนื่อง  เทศบาลต าบลริมปิงได้
เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด (ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ  2560)  ขึ้น เพ่ือด าเนินการขยายผลโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด)  มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางและองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น  มี
ส่วนร่วมด าเนินการให้การสนับสนุนขยายผล  ในพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดต่อไป  และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนพลัง
คุณธรรมไปสู่ครอบครัว  โดยเฉพาะเด็กละเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่เยาว์วัย  เพ่ือเป็นต้นแบบครอบครัวที่ดี  ในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมโดยต่อเนื่อง  เกิดการสร้างคน
และการพัฒนาชุมชนท าให้สังคมเกิดความเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืนตลอดไป 

3.วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  อันเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่เด็กและเยาวชน  น าไปปฏิบัติ 
          2.  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างคนน าไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน  สังคมคุณธรรมและ
สังคมเข้มแข็ง  โดยขยายผลหรือน าไปสานต่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
           3.  เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว  อันจะน าไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น  และท าให้
ครอบครัวเกดิความแข็งแรง  สังคมเข้มแข็ง  ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 
          4.  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอนทิ้งกันสังคม
คุณธรรมและสังคมเข้มแข็ง 
 
4.เป้าหมาย 
          1.  ครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  30  ครอบครัว  (ประกอบด้วย พ่อและ/หรือแม่ หรือญาติ 
เด็ก และเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมครอบครัว) ครอบครัวละ 2-3 คน  จ านวนประมาณ 90 
คน 
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         2.  ครอบครัวคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลริมปิง  จ านวน 20  ครอบครัว  
(ประกอบด้วย พ่อและ/หรือแม่ หรือญาติ เด็ก พร้อมครอบครัว) ครอบครัวละ 2-3 คน จ านวนประมาณ 40 
คน 
         3.  พนักงานเทศบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 10 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 7 วัด 

6.วิธีด าเนินการ 
          1.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนและแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
          2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติและขอสนับสนุนงบประมาณ 
          3.  เตรียมความพร้อมบุคลากร  สถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ 
          4.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
          5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8.งบประมาณด าเนินการ   
จ านวนเงิน 40,000.-บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลต าบลริมปิง    

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         1. สามารถสร้างกระแสสังคมในการขับเคลื่อนคุณธรรมโดยครอบครัว  อันจะน าไปสู่การปลุกจิตส านึก
ทางคุณธรรม  จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม 
         2. กลุ่มเปูาหมายมีการตระหนักถึงหลักคุณธรรม/จริยธรรมเข้าใจในหลักธรรม  และสามารถน าไปใช้ใน
ครอบครัวและชีวิตประจ าวัน 
        3. กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกันและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กันในวันอาทิตย์ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
       4. วัด/ศาสนสถานมีส่วนร่วมน าร่องให้เป็นศูนย์กลางในการกล่อมเกลาจิตใจครอบครัว เด็ก  และเยาวชน  
อันจะน าไปสู่การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  โดยชุมชนร่วมสนับสนุน 
         5. ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากข้ึน  รวมทั้งสามารถปรับทัศนคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมใน
การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
 โครงการโตไปไม่โกง 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๑) และ (๑๔) ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗) และ (๘)  ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
 เทศบาลต าบลริมปิงพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการโตไปไม่โกงขึ้น 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนต าบลริมปิง มีภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่จะท าให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดย
การปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้
และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.  เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

๒. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7.   ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
 จ านวนเงิน  10,000 บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลริมปิง 
1๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
 โครงการเยาวชนจิตอาสา 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๑) และ (๑๔) ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗) และ (๘)  ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
 เทศบาลต าบลริมปิงพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนจิตอาสา
ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนต าบลริมปิง มีภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่จะท าให้
เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.  เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

๒. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
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4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

7.   ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
 จ านวนเงิน  5,000 บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลริมปิง 
1๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  

2.     หลักการและเหตุผล 
เด็กนับเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคม ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเด็ก ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคม
จะต้องตระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองในระดับพ้ืนที่ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับครอบครัว สังคมและชุมชนมากที่สุด การพัฒนาเด็กจึงเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องด าเนินการ  

อาศัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
50 (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา ๑๖ (9) การจัดการ
ศึกษา(10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   ดังนั้น 
เทศบาลต าบลริมปิง ร่วมกับ คณะครู - อาจารย์  นักเรียน ในต าบลริมปิง จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง โดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด  การแสดงของเด็กนักเรียน การละเล่นของเด็กๆ และกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกมากมาย                    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออก ตลอดจนเพ่ือเป็นการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้า ต่อไป   

3.     วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องของยาเสพติด 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัย 
 3. เพ่ือให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 

5. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแล อย่างทั่วถึง 
6. เพ่ือให้เด็กได้น าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
7. เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย และตามความสามารถของเด็ก 

4.     เป้าหมายการด าเนินงาน 
เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มาร่วมงานรวม

ทั้งสิ้นประมาณ  600  คน 

5.     ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

6.     สถานที่ในการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
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6.     วิธีการด าเนินงาน 
 1. ร่วมประชุมกับตัวแทนจากโรงเรียนในเขตต าบลริมปิงและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายต่างๆ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลริมปิงทราบความเป็นมาของโครงการและเชิญชวนให้ส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 5. ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการ 
 6. สรุปและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 

7.     ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

9.     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลริมปิง  

10.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กได้รับความรู้ในเรื่องของยาเสพติด 
2. เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
3. เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
4. ครอบครัวเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะน่ารู้) ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับ
ปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหา
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหา
การติดเกมส์  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีใน
องค์กร  เป็นต้น 

 เทศบาลต าบลริมปิง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  และตระหนักถึงวิธีการที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและ
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  กลุ่มข้าราชการและพนักงาน  กลุ่ม
ผู้สูงอายุและสตรี  จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้
พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้ และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

 อาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ 
(๘) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒    มาตรา ๑๖ (๑๑)  ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี 
มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการท างาน
อย่างสูงสุด ท างานอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  กองการศึกษา  
เทศบาลต าบลริมปิง  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม (ธรรมะน่ารู้ ) ส าหรับเยาวชน ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
       2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน  เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ  สตรี  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
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4.  เป้าหมาย 
      ด้านปริมาณ  
      กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน  100  คน 
 
 ด้านคุณภาพ    
      กลุ่มเด็กและ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
      กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ 
 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
          4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5.  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณ 
 จ านวน  10,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลริมปิง   ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็กและ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
      2.  ข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลริมปิง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่ งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่าไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
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สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น 
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่น
จะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติกการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3. เพือ่เป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบ  ติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญ  ติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไป
ยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กองและฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาตและ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกที่ได้รับการแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล 
ให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดล าพูน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลริมปิงได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเร ื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผ   ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนฯ โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการ และข้าราชการที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณากร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30  ธันวาคม  
2558 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอ่าง
เคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลริมปิง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  
 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 61 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลริมปิง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะต้องได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเทศบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สมารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
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  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 3. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หนังสือราชการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 3. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิง บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุญาต ในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืนหน้าและแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ดี และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการ
ด าเนินงานในแต่ละงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลริมปิงยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริม
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(การแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นการมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. เพือ่เป็นมาตรการในการปูองกันทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้ทั้งมาตรฐาน 17  
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม พระราชก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่ น ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริการสาธารณะของเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประชาชนมีความพึงพอใจ จึงได้
จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล และน าผลการ
ประเมินกลับมาปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการฯและด าเนินการจัดจ้างสถาบันฯ ตามระเบียบพัสดุฯ 
 2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะจากประชาชนในเขตเทศบาล 
 3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ รายงานผู้บริหาร 
 4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
 5. ปิดประกาศผลการส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม พระราชก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริการสาธารณะของเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประชาชนมีความ
พึงพอใจ จึงได้จัดท ามาตรการ”ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  เพ่ือยกระดับการบริการสาธารณะของ
เทศบาล ให้มีความทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตาที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 2. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
 3. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน  ห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริการราชการไว้ว่า ”การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิ กหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลริมปิง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลริมปิง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการ ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  4.3 จัดท าเอกสาร/แผนพับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การักษาราชการแทน 
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบคุลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ “จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตาม
มาตรา 7 มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี้ 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้า
มี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วย
ตนเองก็ได ้

มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัด
ส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย 

มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิด
สมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริการประชาชน เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้จัดท า
มาตรการ”จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน”ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 
 2. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 4. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลริมปิง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - คู่มือส าหรับประชาชน 

- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
 2. ประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน  
 3. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 4. มีการติดตามประเมินผลคู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท ามาตรการมา
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มารับบริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
 2. ลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3. ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลริมปิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 75 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลริมปิง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลริมปิง ปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กองและฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล มาตรา  48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดล าพูน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
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 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ม  ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 3. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมา
เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ 
พระองค์ทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อ ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยการคัดเลือกพ่อดีเด่นในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อัน
ส าคัญยิ่งของพ่อ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม อบรมสั่ง
สอนบุตรหลานให้เป็นคนดี 
 2. เพื่อให้พ่อที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดาและสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น จ านวน 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พ่อดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
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 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล จ านวน 10 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่
ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพ่ือ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
 4. คณะกรรมการฯเสนอชื่อพ่อดีเด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
 5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 110,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีพ่อดีเด่น ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ และเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตรธิดาและสังคม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
โครงการวันแม่แห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 
12  สิงหาคม  ของทุกปี ทางราชการประกาศให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ประชาชนชาวไทยน้อมส านึกในน้ าพระทัย
ของพระองค์ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรประดุจเป็นพระแม่  เพราะทรงสืบสานงานศิลปาชีพ เสด็จพระราชด าเนินใน
แดนทุรกันดาร โดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนพื้นฐานเศรษฐกิจ 
แบบพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทส าเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง  จึงได้จัด
กิจกรรมวันแม่ เพ่ือเทิดพระเกียรติ และเพ่ือสร้างส านึกท่ีดี  ให้กับพนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้ปกครองและประชาชน
ทั่วไป  มีความกตัญญู กตเวทิตา ที่บุตร ธิดา พึงมีต่อมารดา อีกทั้งมีการ ประกาศ เกียรติคุณ “แม่ดีเด่น”   
ประกาศ เกียรติคุณ “ลูกดีเด่น” และกิจกรรมที่เป็นการเทิดพระเกียรติฯ 

  เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจรญิพระชนมพรรษา คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง  
พนักงานเทศบาล ได้ร่วมก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลริมปิง องค์กรในต าบลริมปิง และประชาชนต าบลริมปิง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดล าพูน จะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา   
 2.  เพ่ือประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น”   และ  “ลูกดีเด่น” ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 
 3.  เพ่ือให้บุตรธิดาส านึกในบุญคุณ และได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อมารดา 
 4.  เพ่ือเป็นการรักษาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญยิ่ง 
 5.  เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์กันในหมู่คณะ  จัดท ากิจกรรมร่วมกัน ตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และลูกดีเด่น  จ านวน 20 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.  เขียนโครงการ ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2.  ประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
3.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 4.  จัดเตรียมสถานที่ 
 5.  ด าเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 6.  สรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 110,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   เป็นการแสดงความจงรักภักดี  และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ส ิร ิก ิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  
2.  เป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับ แม่ดีเด่น และลูกดีเด่น ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 
3.  ประชาชนภายในต าบลริมปิงได้ร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้มีความมั่นคง   

มีจิตส านึกท่ีดีต่อผู้มีพระคุณ  ส านึกในบุญคุณของมารดา  ได้แสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อมารดา 
4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการของเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลริมปิงที่น ามาแสดง

ในงาน 
 5.  ประชาชนในต าบลริมปิงได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเทศบาล  เกิดความสามัคคีเกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 83 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาสและได้พระราชทานในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม เป็นวันสตรีไทย 
ของทุกปี เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัมนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจกัษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรี
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยคามเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่ได้รับการคัดเลือก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลริมปิงทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 
 4. คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการและสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2. สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
3. มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
 เทศบาลต าบลริมปิง จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของเทศบาล 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ม  จิตสาธารณะ 
 3. จ าท าเอกสาร ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคณุประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

ทั่วไป 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
 เทศบาลต าบลริมปิง จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง  
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 
 2. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เป็นอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 
 2. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณส าหรับอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง 
 3. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
อาสาสมัครปูองกันการทุจริต มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ือต่อต้านการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 88 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรมมอบประกาศเกียรตคิุณแกป่ระชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
ราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน 
เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง เป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือกจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลริมปิง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า 
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง จึงจัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปใน
การด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลริมปิง 
 2. ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ 
 3. มอบใบประกาศนียบัตร 
 4. ประชาสัมพันธ์ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและกา
รับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็น
การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจรติในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ(ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ื อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลริมปิงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของทางเทศบาล เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) 
แล้ว เทศบาลยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วย
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้ แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก้จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือความโปร่งใส และ
ปูองกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ส านัก จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ทุกกอง/ส านักปลัด ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เทศบาลต าบลริมปิงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2. เทศบาลต าบลริมปิงมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลริมปิงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ยื่นด้วยตนเอง ระบบอินเตอร์เนท โทรศัพท์ กล่องข้อความ ฯลฯ  
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล 
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

ต าบลริมปิง ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
ริมปิง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 96 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ”ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่

ของเทศบาลต าบลริมปิงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูา
ระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ริมปิงว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจหน้าที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลริมปิงและลูกจ้าง ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่
ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลริมปิงทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมอชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งแบะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืนหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 

            เนื่องจากในปัจจุบัน internet ได้กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และจากการที่รัฐบาล
ได้ก าหนดโครงการ "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"  หรือ  "e-Government"   ซึ่งหมายถึง  วิธีการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานภาครัฐและ
ปรับปรุงบริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือใช้
เป็นช่องทางหลักในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ขอส านักงาน
เทศบาลต าบลริมปิง  ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการการเรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งหลายนั้นเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์
ส าหรับคนทั้งองค์กร โดยระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  เพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ส าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากร นักศึกษา ประชาชน  หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนา
ระบบให้มีความทันสมัยและสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็น 
     ประโยชน์และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาล 

  2.  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
2. ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    กองวิชาการและแผนงาน  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยและน่าใช้บริการ อาทิเช่น สถานที่ เว๊บไซต์   
   และมีข้อมูลครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ 
2. ประชาสัมพันธ์การใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เวลาเปิดและปิดให้บริการ/สถานที่ตั้ง 
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3. จัดท าทะเบียนคุมผู้ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      จ านวนเงิน  5,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองวิชาการและแผนงาน  งานประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลริมปิง 

10 ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย น่าใช้ 
2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และร่วมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2.  หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพ่ึงปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปร่งใสในการท างานซึ่งจ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วย
ให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 41 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการว่า “บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผล
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลริมปิง มีความโปร่งใสในการท างานยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาล
และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลริมปิง อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง 
,ก านัน – ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ,ประธานชมรมต่างๆในเขตเทศบาล ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 

 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน   10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2.  หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9   ได้ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสมารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบลริมปิงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
          จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลริมปิง 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองวิชาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผงลัพธ์ 
      1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  
 2. ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

1  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลและการรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ   
 ดังนั้นการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ  
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน   
    การติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  
4. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือมีการปฏิบัติ    
    หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลังผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลริมปิง และการปิดประกาศข้อมูลต่างๆที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชองโครงการ 
      กองคลัง  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  
 2. ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดปัญหาการทุจริตและ 

    ประพฤติมิชอบ  
3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลริมปิง” 

2.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9             ได้

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของ
หน่วยงานผ่านชองทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม          (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลริมปิงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน   

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากข้ึน 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล 

6.  วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน 
- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล 
- รถประชาสัมพันธ์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- เอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- จดหมายข่าว 
- สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
- เว๊บไซด์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของเทศบาลต าบลริมปิง 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
      กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลริมปิง 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมาก เครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง  
 ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ
เทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการ
เป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ประชาชนยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ Socal network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลริมปิงให้ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง ประกอบด้วย 

-  จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
- จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
- จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
- รถประชาสัมพันธ์ 
- ปูายประชาสัมพันธ์ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เสียงตามสาย 
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- อ่ืนๆ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ต่างๆ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง 
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาลต าบลริมปิง 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานตามอ านาจหน้าที่          ที่

บัญญัติไว้ในกฎหมาย มีหน้าที่หลักในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  และเทศบาลยังเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โครงการเทศบาลพบประชาชนเป็น
โครงการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  รวมทั้งจัดให้มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น เพ่ือปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลต าบลริมปิง  จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้น เพ่ือให้บริการประชาชน   โดย
ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล จ านวน 10 หมู่บ้าน เพ่ือให้ความช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      งานด้านสาธารณสุข  
การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของกองคลัง  งานควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคของกองช่าง  งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของกองสวัสดิการสังคม  งานด้านการศึกษาของกองการศึกษา  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน  ก่อให้เกิดความผูกพัน ความไว้วางใจและความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลริมปิงอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างเทศบาลกับประชาชน สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ

กับประชาชน 
3. เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี ประชาชนทั้ง 10 

หมู่บ้าน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 10 หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ  ประสานกอง / ส านัก และหน่วยงานภาคีเพ่ือออกให้บริการประชาชน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. หน่วยงานราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดแนวทางการบริหาร

ร่วมกัน 
2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง และรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง 
3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ได้ใกล้ชิดประชาชนพร้อมทั้งรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน าและได้รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนจากสภาพแท้จริงของชุมชน 
4. ประชาชนในพื้นท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน และมีความรักความสามัคคีในท้องถิ่นตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลรมิปิง      หน้า 112 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี  ซึ่งในการจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดให้เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานแผนและบูรณาการโครงการพัฒนาที่
เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เพ่ือน าไปจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป  อีกทั้งระเบียบดั งกล่าวยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี ของเทศบาลต าบลริมปิง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และน ามาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลต าบลริมปิงต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรับทราบความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
2. เพ่ือให้หมู่บ้านและเทศบาลมีข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกต้อง

และตรงกับความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าข้อมูลเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่างๆได้  

3. เพ่ือเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่ก าหนด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง ทั้ง 10  หมู่บ้าน  

กรรมการตามสัดส่วนการประชาคมต าบล  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. จัดเวทีประชาคมต าบล 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ได้รับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
2. หมู่บ้านและเทศบาลมีข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกต้องและตรง

กับความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าข้อมูลเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่างๆได้  

3. แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเป็นไปตามระเบียบฯและกฎหมายที่ก าหนด 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “การก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานตามอ านาจหน้าที่         ที่

บัญญัติไว้ในกฎหมาย มีหน้าที่หลักในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  และยังเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน จึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาปรับปรุง
พัฒนาการบริการสาธารณะของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต าบลริมปิงร่วมกัน   

3.  วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลริมปิง 
 - เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางและขั้นตอนในการร้องเรียน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณส านักงาน 
  - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลริมปิง 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   เทศบาลต าบลริมปิง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข ์

1  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ”  

2.  หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.เพ่ือให้ผู้ร้องได้ทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10. ตัวช้ีวัด  / ผลลัพธ์ 
 - การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 - ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และ ข้อ 9 ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบคณะกรรมการ 
 ดังนั้นเพ่ือให้เทศบาลต าบลริมปิงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลริมปิงข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลริมปิง ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 12 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 การจัดการประชุมตามห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ทั้งนี้ตามวาระของคณะกรรมการที่ระเบียบระบุไว้) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลริมปิง 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลริมปิงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเป็นองค์กรในการยก
ร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาต าบลริมปิงในการพัฒนาตามความต้องการของ
ประชาคมและหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลริมปิง ด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส 
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3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลริมปิง ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง เป็นไปด้วยความสุจริต 
โปร่งใส จึงส่งเสริมให้ภาคประชาชน(ประชาคม)ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขันตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลริมปิง  

3.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง  
 2. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีความโปร่งใส ปูองกันการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบ
ก าหนดไว้ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง มีความโปร่งใส ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ 
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3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิง”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆของ
เทศบาลต่อไป 
 ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิงมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลริมปิง และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลริมปิง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน      7 คน 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลริมปิงทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จาการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลริมปิง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทประชาชน 
 2. เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลริมปิง 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ซึ่งก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลริมปิงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล และสอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้
ก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการต าบลริมปิง 

3.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลริมปิง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงนของเทศบาล
ต าบลริมปิง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และรายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลริมปิง ก่อให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการท างานของเทศบาลต าบลริมปิง 
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มิติที่ 4 การเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน   
         ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 

2.  หลักการและเหตุผล 

           ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยตรวจรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลต าบลริมปิง 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลริมปิงทราบตามแบบ

ที่ระเบียบฯก าหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทั้ง 7 กอง ของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    ทั้ง 7 กอง ของเทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย 
2. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งทั้ง 7 กองติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2.  หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลริมปิง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลริมปิงข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่ าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทั้ง 7 กอง ของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    ส่วนราชการทั้ง 7 กอง เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้คณะผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัดและ
คุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการได้ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลริมปิง” 

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลริมปิงในฐานะหน่วยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคมุที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้กองที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ

เพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วย
รับตรวจ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของกองที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลา
ที่ก าหนด 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทั้ง 7 กอง ของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    ส่วนราชการทั้ง 7 กอง เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร จัดส่งรายงานการ
ประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 2. ผู้อ านวยการกอง น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของส่วนราชการ(ระดับส่วนย่อย) 
 3. ผู้อ านวยการกองรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) พร้อม
ปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลริมปิง 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลริมปิง ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่าเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน          
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย” 

2.  หลักการและเหตุผล 

           การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร โดยจะมีการก าหนดหน้าที่ขอบข่าย
ของงานตามต าแหน่งที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย โดยอาศัยกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง การโอน การย้าย 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 -การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

1. การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในพ้ืนที่ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเทศบาล 

2. มีการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลริมปิง 
3. มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 
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4. การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน 
5. ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลริมปิงจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับมติเห็นชอบของ 

ก.ท.จ. 
- การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
1. มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ต าแหน่ง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในพ้ืนที่ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเทศบาลและประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของเทศบาล
ต าบลริมปิง 

3. มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงาน 
5. มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
6. ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
7. การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ก่อน  
8. ในการออกค าสั่งเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลริมปิงจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับมติ

เห็นชอบของ ก.ท.จ. 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
1. มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุลา

กรท่าน 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
3. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น 

4. แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

5. นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลริมปิง เป็นไปตามกฎ ระเบียบฯที่ก าหนด 
ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กับกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

2.  หลักการและเหตุผล 

          การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด ถูกต้องทั้งกฎ ระเบียบ ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาด บริการด้วนความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีกระบวนการท างานที่โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิงภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลริมปิง และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีและผู้รับบริการ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลริมปิง” 

2.  หลักการและเหตุผล 

          การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลริมปิงจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย     ของเทศบาล
ต าบลริมปิง  

3.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลริมปิงเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
เทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลริมปิงให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  เทศบาลต าบลริมปิง 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลริมปิง ท าให้เกิด
ความโปร่งใส ปูองกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันการทุจริต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.  หลักการและเหตุผล 

          การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุเป็นหัวใจส าคัญของทุกหน่วยงาน             โดย
เฉพาะงานพัสดุมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องละเอียด รอบคอบและต้องด าเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ตามก าหนดเวลา ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน       การคลัง และการพัสดุ
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องศึกษาระเบียบ แนวทางการปฏิบัติให้เท่าทัน     กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ไม่เฉพาะเพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเท่านั้น พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ทุกต าแหน่ง ทุกระดับ 
รวมไปถึงผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดซอง การตรวจรับ และการพิจารณาในด้าน
ต่าง ๆ ด้วย เพราะในปัจจุบันหน่วยตรวจสอบจะให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต         พ.ศ. 2542 ดังนั้น หน่วยงานราชการจึงต้องมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือให้  พนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่ ได้รับมอบหมายหรือได้รับค าสั่ งแต่งตั้ งให้ร่วมเป็น

คณะกรรมการในงานด้านการพัสดุ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 2. เ พ่ือให้  พนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่ ได้รับมอบหมายหรือได้รับค าสั่ งแต่งตั้ งให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการในงานด้านการพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ           มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องถือเป็นแนวปฏิบัติด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ 
และให้มีการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันน ามาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
การร้องเรียนหรือการฟูองร้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการข้ึนได้ในอนาคต 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในงานด้าน

การพัสดุ จ านวน  60  คน 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม 
๔ ด าเนินการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ และบทบาทที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๒. ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง 

2.  หลักการและเหตุผล 

           ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้นเพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
จ านวน 17 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทราบ 
 3. จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่ นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
ริมปิง 

2.  หลักการและเหตุผล 
           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ก าหนดนโยบาย บริหารจัดการการเงิน-การคลัง การศึกษา การโยธา การสาธารณสุข ฯลฯ ฝุายรัฐ   จะเข้าไป
ควบคุมดูแลเท่าที่จ าเป็น อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ จัดระบบการบริการสาธารณะตาม
ภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้ งหน้าที่ 
ของเทศบาลต าบลริมปิง ตามอ านาจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการจากบทบาทตามภาระหน้าที่ดังกล่าว ท าให้เทศบาล
ต าบลริมปิง มีภาระงานด้านการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่  ซึ่งมีบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
ในส่วนของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ที่ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันจึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชุม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ  ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการด าเนินงาน  
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลริมปิง   จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ของเทศบาลต าบลริมปิง ขึ้นเพ่ือให้สามารถ        น า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา

เทศบาลต าบลริมปิง มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ตาม
หลักการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการท างานท้องถิ่น ให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เทศบาลต าบลริมปิง ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงาน
จ้างเหมา ได้มีการสื่อสารที่ดีในองค์กรและการท างานเป็นทีมเวิร์ค ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร 

4.  เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และการเสนอแนะงานต่างๆ ผ่านคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา  เทศบาล

ต าบลริมปิง จ านวน 108  คน 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2. ติดต่อประสานวิทยากรในการอบรม  และประสานงานสถานที่จัดโครงการ 
3. จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารต่างๆ ใช้ในโครงการฯ 
4. จัดอบรมตาม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ   
5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวิตประจ าวัน ตามหลักการบริหารจัดการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
2. ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างานท้องถิ่นและสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันตลอดจนน ามาพัฒนาองค์กรของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เล็งเห็นความส าคัญในการสื่อสารที่ดีในองค์กรและการท างานเป็นทีมเวิร์คเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง องค์กรและชุมชน  

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  ทัศนคติ  ในการปฏิบัติงาน  และปรับเปลี่ยน
สุขภาพ ให้พร้อมต่อการให้บริการ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง 

2.  หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก

ส าคญัที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง โดยมีส่วนกลางคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลริมปิงมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต 
 เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
การเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการท างานท้องถิ่น ให้แก่ สมาชิก

สภาเทศบาลเทศบาลต าบลริมปิง ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงให้มากยิ่งข้ึน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 12  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2. ติดต่อประสานวิทยากรในการอบรม  และประสานงานสถานทีจ่ัดโครงการ 
3. จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารต่างๆ ใช้ในโครงการฯ 
4. จัดอบรมตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ   
5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
      งบประมาณ  50,000.-บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง มีความรู้ ความสามารถ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร” 

2.  หลักการและเหตุผล 
           การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง โดยมีส่วนกลางคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลริมปิงมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต 
 เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลบาลต าบลริมปิง จ านวน 12 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับประชุม 
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลริมปิง 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2. การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “เฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
           คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระท าคอร์รัปชันทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาและวางใจในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลริมปิง 

3.  วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไปผู้มารับบริการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.ต าบลริมปิง) 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การติดปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันการทุจริต” 

2.  หลักการและเหตุผล 
           ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไข โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ต าบลริมปิ งได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลริมปิง จึงได้จัดกิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันการทุจริตขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไปผู้มารับบริการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการทุจริตในช่องทางต่างๆของเทศบาล เช่น ศูนย์รับแจ้งการทุจริต
ต าบลริมปิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ฯลฯ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้ 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต” 

2.  หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารหน้าที่ท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลริมปิง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์กระกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมี
เครือข่ายที่ดีท่ีคอยหนุนเสริมและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลริมปิงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  ร่วม
รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลริมปิง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลริมปิง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสหกิจ สถานศึกษาทุกแห่งภายในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลริมปิง 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมกันตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 
 5.ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลริมปิง ร่วมกับบุคคล องค์กร        ส่วน
ราชการ สถานศึกษา ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดองค์ความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลริมปิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


