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  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565     
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็นการขัดต่อแห่งประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ให้ตรงตามมิติ แนวหลักเกณฑ์และวิธีการ         
ที่ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐที่ก าหนดขึ้นไว้ในการป้องกัน      
การทุจริตของประเทศ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลัก                  
ในการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดตี่อไป 
  
      ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
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เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็นการขัดต่อแห่งประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ให้ตรงตามมิติ  ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จะตอบสนองต่อกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนป้องกันการทุจริต และน าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็จะส่งผลต่อการยกระดับคะแนน
การประเมินดังกล่าวนี้ด้วย 

เทศบาลเมืองทุ่งสงเชื่อว่า โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฉบับนี้จะสามารถเป็นแนวทางและคู่มือการปฏิบัติของคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ
เทศบาลในทุกระดับ สามารถสร้างความเชื่อม่ัน และเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี 
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1.1.1(1) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง

200,000       ส านักปลัดเทศบาล 25

1.1.1(2) โครงการวันเทศบาล 20,000         ส านักปลัดเทศบาล 27

1.1.1(3) โครงการวันท้องถ่ินไทย 20,000         ส านักปลัดเทศบาล 29

1.1.1(4) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

31

1.1.1(5) โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานจ้าง

180,000       กองการเจ้าหน้าท่ี 33

1.1.1(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)

200,00 กองการเจ้าหน้าท่ี 35

1.1.1(7) โครงการอบรมครูและผู้บริหารมือ
อาชีพ (กิจกรรมอบรมสัมนา)

102,000       โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 37

1.1.1(8) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 39

หน้า

ส่วนท่ี 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปี 2565

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1.1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนกใน
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน

มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

7



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.1.2(1) โครงการบริหารความเส่ียง 100,000       หน่วยตรวจสอบภายใน 42

1.1.2(2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือลดข้อทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ"

150,000       หน่วยตรวจสอบภายใน 44

1.1.2(3) โครงการจิตอาสา "เราท าความดีด้วย
หัวใจ" ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

20,000         ส านักปลัดเทศบาล 46

1.1.3(1) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

48

1.1.3(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้
แอพพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓

ไม่ใช้งบประมาณ งานประสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

50

1.2.2(๑) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน 200,000       หอสมุดประชาชน
กองการศึกษา

51

1.2.2(2) โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 50,000         โรงเรียมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดท่าแพ

53

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน

1.1.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม

1.1.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักท่ีจะ
ไม่ท าการอันเป็นการ
ขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
หรือการมีประโยชน์ทับ
ซ้อน

1.2.2สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ

8



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.2.2(3) โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งน  า 
ล าเมืองสาธารณะ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

4,447,000     กองช่าง 55

1.2.3(1) โครงการอบรมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000         กองสวัสดิการสังคม 57

1.2.3(2) โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา(ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน)

10,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

59

1.2.3(3) โครงการพอเพียงท้องถ่ิน 20,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

61

1.2.3(4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

63

1.2.3(5) โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

65

1.2.3(6) โครงการโรงเรียนธนาคารโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

67

1.2.3(7) โครงการโรงเรียนธนาคาร
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)

ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

69

1.2.3(8) โครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง 10,000         โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 70

1.2.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

9



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.3.1(1) โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 300,000       กองการศึกษา 72

1.3.1(2) โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

30,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

74

1.3.1(3) โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ(สร้างรายได้) กิจกรรมพุดดิ งผลไม้
ท้องถ่ิน

15,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

76

1.3.1(4) โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา(วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และประเพณีวัฒนาธรรม)

20,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

78

1.3.1(5) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 20,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

80

1.3.1(6) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 15,000         โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

82

1.3.1(7) โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5,000            โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

83

1.3.1สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

10



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.3.2(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมให้
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง(กิจกรรมโต
ไปไม่โกง)

         50,000 กองการศึกษา 85

1.3.2(2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัย
ยาเสพติด

15,000         โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

87

1.3.2(3) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้น า

100,000       โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

89

1.3.2(4) โครงการพ่ีจูงน้องไปวัด  ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

91

1.3.2(5) โครงการรณงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)

         15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

93

1.3.2(6) โครงการธรรมศึกษา (สอบธรรม
สนามหลวง)

            3,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

95

1.3.2(7) โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์          20,000 โรงเรียน
มัธยมศึกษาวัดท่าแพ

97

1.3.2(8) โครงการวัดในโรงเรียน ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

99

1.3.2 สร้างจิตส านัก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

11



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.3.2(9) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ)

         15,000 โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

101

1.3.2(10) โครงการ TO BE NUMBER ONE             5,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

103

1.3.2(11) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)

         15,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

105

1.3.3สร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ

1.3.3(1) โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถ่ิน          30,000 กองการศึกษา 107

1.3.3(2) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั นประถมศึกษาปีท่ี1-6 
(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล)

         85,660 โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

109

1.3.3(3) โครงการเข้าค่าย-เนตรนารี (โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน)

         20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

111

1.3.3(4) โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี (โรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ)

         15,000 โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

113

12



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.3.3(5) โครงการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-
เนตรนารี (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)

         25,000 โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

115

1.3.3(6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

         30,000 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 117

1.3.3(7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล)

         15,000 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 119

2.1(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

121

2.1(2) โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

108,000       งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

123

2.2.1(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 125

2.2.1(2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเล่ือนขั นเงินเดือน

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 127

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ท้ังในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้ายโอน เล่ือน ต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมาย
งาน

13
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2.2.1(1) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ไม่ใช้งบประมาณ กองลัง 129

2.2.2(2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 131

2.2.2(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื อจัดจ้าง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 133

2.2.2(4) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 135

2.2.2(5) โครงการสร้างความโปร่งใสในการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 137

2.2.3(1) มาตรการการป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินการงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน

ไม่ใช้งบประมาณ งานทะเบียนฯ
ส านักปลัดเทศบาล

138

2.2.3(2) มาตรการการยกระดับคุณภาพ
บริการประชาชน

ไม่ใช้งบประมาณ งานทะเบียนฯ
ส านักปลัดเทศบาล

140

2.2.3(3) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการประชาชน(จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและ
คู่มือบริการประชาชน)

ไม่ใช้งบประมาณ งานทะเบียนฯ
ส านักปลัดเทศบาล

142

2.2.3สร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.2.2สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
เงินงบประมาณการ
จัดการพัสดุการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการโดย
ยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

14
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2.2.3(4) กิจกรรมใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ งานทะเบียนฯ
ส านักปลัดเทศบาล

144

2.2.3(5) โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

140,00 งานวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

146

2.3.2(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดขั นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 148

2.3.2(2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 150

2.3.2(3) มาตรการการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 152

2.3.2(4) มาตรการการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 154

2.3.2(5) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดขั นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 156

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและการใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็น
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

2.3. มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการส่ังอนุญาต 
อนุมัติปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

15
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2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรม

2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/
หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 158

2.4. ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.4.3(1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5,000            กองสวัสดิการสังคม 160

2.5.1(1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 162

2.5.1(2) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 164

2.5.1(3) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 166

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินการการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นท่ีประจักษ์

2.5.1ด าเนินการให้มี
ตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
 จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

16
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2.5.3(1) มาตรการแต่งตั งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

168

2.5.3(2) มาตรการด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

170

2.5.3(3) มาตรการด าเนินการทางวินัย ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

172

3.1.1(1) กิจกรรมการจัดตั งและปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาล
เมืองทุ่งสง

10,000         งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

174

3.1.1(2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

35,000         งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

176

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน

2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมี
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

17



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.1.2(1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง และการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 178

3.1.2(2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื อ-จัดจ้าง และการรับเร่ืองร้อวเรียน
เก่ียวกับการจัดซื อจัดจ้าง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 180

3.1.2(3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญ ไม่ใช้งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

181

3.1.3(๑) มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

183

3.1.3(2) กิจกรรมส่ือประชาสัมพันธ์ 50,000         งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

185

3.1.3มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน

3.1.2มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การบริหารบุคคล 
การบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง
การจัดหาวัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับ ท่ี
ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

18
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3.2.1 มีกระบวนการการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
ด าเนินการกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน

3.2.1(1) โครงการประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง

150,000       ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

187

3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้โดยสะดวก

3.2.2(1) มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนร้อง
ทุกข์และการก าหนดขั นตอน/กระบวนการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

189

3.2.3(1) กิจกรรมรายงานหรือแจ้งผลการ
ด าเนินงานการเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

191

3.2.3(2) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ไม่ใช้งบประมาณ กองสาธารณสุขฯ 193

3.2.3(3) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

195

3.2.3มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

19



หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.3.1(1)  โครงการประชุมประชาคมชุมชน 100,000       กองสวัสดิการสังคม 196

3.3.1(2)  มาตรการแต่งตั งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

198

3.3.1(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ

100,000       ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

199

3.3.2 ด าเนินการ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ

3.3.2(1) กิจกรรมแต่งตั งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 201

3.3.3 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.3.2(2) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

80,000         งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

202

3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดท างบประมาณ

๓.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
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หน้า

ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

4.1.1(1) มาตรการจัดท าแผนการ
ควบคุมภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน 204

4.1.1(2) มาตรการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน 206

4.1.2(1) มาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน 208

4.1.2(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน 210

4.1.2(3) กิจกรรมการติดตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน 212

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
 หรือการบริหารราชการ
ตาม ช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง
 โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง

4.2.1(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั ง

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 214

4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้การจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล

4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
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ปี 2565มิติ ภารกิจตามมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

4.2.1(2) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารบุคคล
เก่ียวกับการเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง

ไม่ใช้งบประมาณ กองการเจ้าหน้าท่ี 216

4.2.2(1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 218

4.2.2(2) กิจกรรมการรายงานผลใช้จ่ายให้
ประชาชนรับทราบ

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 220

4.2.3(1) กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื อ
จัดจ้าง

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 222

4.2.3(2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 224

4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
และตรวจสอบก ากับ 
ดูแลการบริหาร
งบประมาณการรับ-
การจ่าย การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของราชการ

4.2.3 กิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
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4.3.1 ส่งเสริมและการ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้

4.3.1(1)กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 226

4.3.2(1) มาตรการส่งเสริมให้สมาชิกสภา
เทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ งานกิจการสภา
ส านักปลัดเทศบาล

228

4.3.2(2) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ไม่ใช้งบประมาณ งานกิจการสภา
ส านักปลัดเทศบาล

230

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน

23



หน้า
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4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต

4.4.1(1) โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต

30,000         กองสวัสดิการสังคม 232

4.4.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต

4.4.2(1) มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ งานนิติการ
ส านักปลัดเทศบาล

234

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต

24



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริต 
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1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นประจ าขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนกในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง 
2. หลักการและเหตุผล  
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารองค์ต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่และน าระบบมาตรฐาน
ในระดับต่างๆ มาพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายใต้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยากรความรู้ใหม่มา
ใช้องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรบุคลากร         
จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนา    
บุคลกร จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้     
ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ
บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่บุคลากร ของเทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้องได้รับได้รับพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องการน าไป
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน จึงเห็นสมควรจัดการโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงสามารถ ดึงศักยภาพของตนเองมา
ใช้ใน           การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างทั่วไป        
จ านวน ๑๐๐ คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒ มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๖.๔ จัดท าก าหนดและเนื้อหาการอบรม 
 ๖.๕ ด าเนินการจัดโครงการ 
 ๖.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 2) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 200,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดเทศบาล / เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ตัวชี้วัด 
  - ตัวซี้วัดที่ ๑ (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน 
  - ตัวชี้วัดที่ ๒ (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
  - ตัวชี้วัดที่ ๓ (เชิงคุณภาพ) ระดับความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๕ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - บุคลากรได้รับพัฒนาศัยกภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงสามารถ ดึงศักยภาพของตนเองมา 
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน 
  - เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
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ล าดับที่ 2 
โครงการจัดงานวันเทศบาล 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรก    
ในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ 
และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง    
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปโตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบัน 
ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง            
ต่อการให้บริการสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด     
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๗ กว่าปี เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้าง
ความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพ่ือตระหนักถึงบทบาท             
และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ก าหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาล           
ทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจ าทุกปี เช่น    
การท าบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ   
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมในวันเทศบาลขึ้น เพ่ือตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของเทศบาล          
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และการให้บริการของเทศบาลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๓.๑ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างทุกประเภท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ     
การปกครองรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความส าคัญของการบริการ การอ านวยความ
สะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างาน มีความรัก ความผูกพัน      
ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการให้มากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดท าก าหนดการ 
 6.5 ด าเนินการจัดโครงการ 
  - ท าบุญเลี้ยงพระ 
  - ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว (พนักงานเทศบาล) 
  - นิมนต์พระมาให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรของเทศบาล ทางต้านคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
  - พัฒนาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๖ โรงเรียน 
                     (กิจกรรม ๕ ส) ภายในส านักงาน 
 ๖.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐.๐๐๐ บาท/ป ี

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ตัวชี้วัด 
  - ตัวขี้วัดที่ ๑ (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 
  - ตัวขี้วัดที่ ๒ (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
  - ตัวชี้วัดที่ ๓ (เชิงคุณภาพ) พนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ความส าคัญของการปกครองแบบเทศบาล   
และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น 
  - บุคลากรในเทศบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน และสร้างความรัก ความสามัคคีของ
บุคลากรในเทศบาล ให้มีความผูกพัน และร่วมมือกันปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีแก่ท้องถิ่น และประเทศชาติให้มากขึ้น 
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ล าดับที่ 3 
โครงการวันท้องถิ่นไทย 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการวันท้องถิ่นไทย 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย"ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม   
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ถือเป็น "ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย "และเป็นจุดเริ่มต้นของ         
การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการถือก าเนิดของ  
การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย
จึงได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก าหนดจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม              
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
 3.1เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐาน
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๓.๒ เพ่ือให้สาธารณชน ได้เห็นความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเอง 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง และประชาชน
จิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐0 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒ มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดท าก าหนดการ 
 ๖.๕ด าเนินการจัดโครงการ 
  - พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การให้บริการแก่ประชาชนตามความเหมาะสม 
 ๖.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕ (ไตรมาส ๓) 

8.ด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่ ๑ (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 
  - ตัวชี้วัดที่ ๒ (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
  - ตัวชี้วัดที่ ๓   (เชิงคุณภาพ)  พนักงานตระหนักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐาน
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  - สาธารณชนได้เห็นความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเอง 
  - เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ล าดับที่ 4 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ       
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น  
 เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและ
ค่านิยมส าหรับพนักงานและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
อ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงก าหนดแนวทางให้พนักงานและบุคลากรของ
องค์กรยึดถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  
 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม          
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  
 3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย  
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านศูนย์         
รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรขององค์กรที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง  
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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 4. เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษกรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่  ทุจริต
อย่างจริงจัง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

6. วิธีการด าเนินการ  
เผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้างและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 1  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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ล าดับที่ 5 
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๗ การสร้างความเข้มแข็งในระดับสากลยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และแผนยุทธศาสตร์เทศบาลยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุง        
และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ          
ด้านการบริหารบุคคล ด้านวิซาการ ด้านธุรการหรือด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตลอดทั้งการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาวินัย
ตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติเนื่องจากวินัยมีความส าคัญป็นอันมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาลในการบริหารงานราชการประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถื อเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้าถึง
ประชาชนโดยตรง ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ตระหนักถึงการรักษาวินัย ย่อมส่งผลให้
ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งในการให้พนักงานจ้างได้มีความรู้        
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานจ้าง 
เป็นต้น ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อพนักงานจ้างเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเทศบาลยังไม่เคยได้มี   
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ จึงท าให้พนักงาน
จ้างขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การขยายองค์ความรู้แก่พนักงานจ้างได้ครอบคลุมทุกๆ
ด้าน อันจะส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงานจ้างโดยตรง เทศบาลจึงจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้พนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัย หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ 
ต่างๆของพนักงานจ้าง 

๔. เป้าหมาย 
 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องระเบียบ วินัย หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานจ้าง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ 
๘. งบประมาณ 
  180,000 บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัย หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันจะส่งผลดี

ต่อเทศบาล ท าให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากประชาชน 
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ล าดับที่ 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั(PMQA) 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน เป้าหมายที่ ๑๗ การสร้างความเข้มแข็งในระดับสากลยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และแผนยุทธศาสตร์เทศบาลยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณา
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็น
เครื่องมือการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพราชการโดยให้มีศักยภาพและเป็น
ความสามารถเทียบเท่าระดับสากลในการนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล    
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. ความเข้าใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
จ านวน ๑๐๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฯ 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 -ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 -ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 -ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 -ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณ 
 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีการบริหารจัดการที่ดี 
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ล าดับที่ 7 
โครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพ (กิจกรรมอบรมสัมมนา) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๗ มาตรา ๕๒ ได้ก าหนด ให้กระทรวงส่งเสริม
ให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
 อาชีพครูนับเป็นอาชีพที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศ จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการคาดหวังอย่างมากในการอบรมสั่งสนนักเรียนให้เป็นไปตามความหวังของ
สังคมในแต่ละยุคสมัยซึ่งการฝึกอบรมครู นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการสอนของครูแล้ว ยังช่วยเพ่ิมพูนความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาเทคนิคการสอนและร่วมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 เหตุผล ความจ าเป็น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปฏิรูปครูผู้สอนและบุคลากรให้มีความรอบรู้ ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ จัดให้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
พัฒนาการเรียนการสนให้เด็กปฐมวัยมีกระบวนการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาโดยองค์ประกอบรวมทั้งทาร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาครอบคลุมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงจึงจัดท าโครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 6.1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ๔ จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณ 
 102,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ต่างๆมาประยุกติใช้ในการท างาน 
การสร้างคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
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ล าดับที่ 8 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗อ วรรคสาม ก าหนดให้ " รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยก าหนดกลไกกลและระบบ 
ในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น 
การกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขึ้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
๙ ประการ ได้แก่ 
  1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. มีจิตส านึกท่ีดี ชื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   5. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
  9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี เรี่ยไร
และกรณีการให้หรือบของขวัญหรือประโยชน์ใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจาการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นรด0๑๓.๗/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
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เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้นเพ่ือให้       
บุคลกรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานต้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น     
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 6.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร พนักงานทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานของรัฐเป็น 
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 9 
โครงการบริหารความเสี่ยง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริหารความเสี่ยง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างก็มีเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและ
เป้าหมายระยะยาว การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด แต่ในสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆในระหว่างด าเนินการ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
เสมอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในขององค์กรเอง ที่ท าให้ความสามารถในการ
ด าเนินการเปลี่ยนไป หากเป็นผลเชิงบวก ก็จะเป็นโอกาสในการด าเนินการ แต่เป็นความเสี่ยง (Risk)ที่จะเป็น
อุปสรรคและปัญหาในกาด าเนินการ การค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นไว้ การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในองค์กรจ าเป็นต้องให้ความรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจขององค์กรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการควบคุมภายใน และถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่มีผล
ต่อความส าเร็จของการบริหารงานขององค์กร โดยหากองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ก็จะส่งผลให้บุคลากร 
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความ 
เสี่ยงจากความผิดพลาดหรือเสียหายต่างๆได้ ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ได้มีการน าแนวทาง
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการอบรมการบริหารความ เสี่ยงภายใน 
(Risk Management) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ภายในขึ้นแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) 
พร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับภารกิจของงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ และสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหน่วยงานและ 
งานของตนเองได้ 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปรับใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หรือภารกิจในความรับผิดชอบ  
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๔. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้จัดท า
หรือผู้รับผิดชอบโครงการของกองต่าง  ๆได้รับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ ผู้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 6.1 ประสานวิทยากร 
 6.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.4 จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.5 เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2) 

8. งบประมาณ 
 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 2.ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง 
 3.ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นช่องทางในการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปเป็นกลไกบริหารความเสี่ยง
ในหน่วยงานและควบคุมป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ 10 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจเพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ” 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจเพ่ือลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ” 

2. หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินงานของส่วนราชการ กระบวนการบริหารงานที่จะน าผลส าเร็จในส่วนราชการได้รับประโยชน์
สูงสุดบรรลุเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ ก็คือ การบริหารงานด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การบริหารงานทางด้าน
การเงินมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านงานคลัง ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรั บเงิน        
การจ่ายเงินของแผ่นดิน รวมตลอดทั้งการบริหารงบประมาณ การบริหารเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การลงบัญชี
การตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
 ตามรายงานผลตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน(สตง.) และตามรายงานประจ าปี      
ผลการตรวจสอบการเงิน การคลัง ของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.) กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีข้อบกพร่องในกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังสูงมาก ท าให้เป็นช่องทางการเกิดกรณีเงินขาดบัญชีและการทุจริตคอรัปชั่น ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อเงนิขฮงราชการ และได้มีการด าเนินทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา ต่อผู้กระท าผิด ผู้บังคับบัญชาเละผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่  ที่เป็นข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกใน
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และเรื่องต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องมีจ านวนปีละหลายคน แต่งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเทศบาลฯ ที่มีอยู่
จ ากัดอย่างจ ากัดจึงไม่สามารถจะด าเนินการจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนทุกคนทุกต าแหน่งที่เก่ียวข้องด้วย
เหตุผลต่างๆ ทั้งหมดในข้างต้นจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจเพ่ือลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น โดยเชิญ
วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรยาย 
ทั้งนี้ เ พ่ือให้บุคลากรของทุกส านัก/กอง(พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป)               
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การซื้อจัดจ้าง การเงิน การคลัง การงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ผู้จัดท าโครงการ
ต่างๆ ผู้ผ่านงาน ผู้บังคับบัญชา หรือบุคลากรที่อาจถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการ
อ่ืนๆ ได้มีความรู้ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ เพ่ือลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด โดยใช้ระบบควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการป้องกันให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 เพ่ือให้ผู้เจ้ารับการฝึกอบรม เข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานจากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 
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 3.3 เพ่ือลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งน าไปสู่          
การร้องเรียน การฟ้องร้อง และมีผลทางกฎหมายทั้งทางวินัย ทางแพ่ง อาญา อนาคตหน้าที่ราชการ 

 3.4 เพ่ือประหยัดงบประมาณด้านการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเทศบาลฯ 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้จัดท าหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการของกองต่างๆ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน 

 เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 6.1 ประสานวิทยากร 
 6.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.4 จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร ,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.5 เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  

8. งบประมาณ 
 150,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นช่องทางในการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปเป็นกลไกบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงานและควบคุมป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 10.4 เพ่ือประหยัดงบประมาณด้านการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเทศบาลฯ 
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ล าดับที่ 11 
โครงการจิตอาสา“เราท าดีด้วยหัวใจ”ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจิตอาสา“เราท าดีด้วยหัวใจ”ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น 
เพ่ือเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ใน 
ชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยแบ่งประเภทกิจกรรมจิตอาสา 
พระราชทานเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) จิตอาสาพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน             
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง 
การสาธารณสุข เป็นต้น (๒) จิตอาสาภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่   
เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือ 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น (๓) จิตอาสา 
เฉพาะกิจ มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้ก าลังพลจิตอาสา 
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 
รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟ้ืนฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติ ในพระราชพิธีและการเสด็จ
นั้นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอทุ่งสง ก าหนดจัดกิจกรรม        
จิตอาสา "เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน    
"เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง และเพ่ือเป็นการสานต่อพระราชด าริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ให้ 
เป็นไป อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่มชมรม ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสานต่อพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ได้พระราชทานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.3 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในพ้ืนที่โดยท ากิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมซนอย่างถาวร 
 3.4 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ประมาณ 300 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
 6.2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
 6.3 ประสานขอความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดเตรียมสถานที่ 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.6 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  (ไตรมาส 1-4) 

8. งบประมาณ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สานต่อพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เรา
ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
 10.2 สร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่
ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ท าการอันเป็นการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์หรือการมีประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับท่ี 12 
มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต 
โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  

เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้ทุกส านัก/กอง/งาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 1 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 13 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และ 103 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และ 103 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนและ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในยุคปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกโซเซียล        
ทั้ง FACKBOOK , LINE และ Application (แอปพลิเคชั่น) ในการให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการเผยแพร่อีก
ช่องทางหนึ่ง สามารถรับรู้ข้อมูลได้ผ่านทางระบบมือถือผ่านทางแอปพลิเคชั่น ถือเป็นการรับรู้ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 และมาตรา 103 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การโหลดแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 

103 ไปยังทุกส านัก/กอง/งานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง          

ทุ่งสง โหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 
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ล าดับที่ 14 
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 สนองนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน (ข้อ ๓๑๔เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่เมืองทุ่งสง "เมืองคาร์บอนต่ า" ตามแนวคิดเมืองแห่งต้นไม้ 
เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดวางผังเมือง        
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 "ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง" ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีลักษณะ
เป็นอาคารเอกเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่ ณ สวนพฤกษาสิริธร ชุมชนบ้านในหวัง เกิดข้ึนจากความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดด าเนินการ
มาตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันด าเนินการมาแล้วประมาณ ๑๒ ปี ๕ เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น ๓๑,๗๐๐ คน มีบุคลากรของหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงจ านวน ๑๑ คน ไปช่วยท าหน้าที่
เป็นวิทยากรประจ าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีให้บริการจ านวนมากกว่า ๑0 ฐานกิจกรรม เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ น าสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการส่งเสริ มการเรียนรู้ 
เตรียมความพร้อมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียง ได้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม        
สร้างความตระหนัก กระตุ้นจิตส านึก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการด ารงชีวิต เห็นคุณค่าของ   
สิ่งรอบตัวว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต เพ่ือรับมือกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนของโลก และลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง ในปี ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน ๒ ไร่รองรับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ลดโลกร้อนตามรอย
พ่อ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ได้ด าเนินการพัฒนาฐานกิจารรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม(ปลูกป่าสามอย่าง
ประโยชน์สี่อย่างโดยการจัดท าทะเบียนต้นไม้ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง "ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง " เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้
จัดท าโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง ประจ าปี ๒๕๖๕ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่นเรื่องสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เชื่อมโยงความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกรู้รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวซน และประชาชน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคทรัพยากรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างแบบอย่าง กระบวนการคิดและน าสู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง อย่างง่าย และท าได้จริง 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิทยากรประจ าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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 5. พื้นที่ด าเนินการ 
ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง สวนพฤกษาวิรินธร 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมอบรมและการเข้าค่ายพัฒนาความรู้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หอสมุดประชาชนฯ / กองการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรายถึงสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 2.เด็กและเยาวชน มีความตระหนักและมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง 
ลดการใช้ทรัพยากร ลงมือปฏิบัติและบอกต่อแก่คนอ่ืนได้เพ่ิมมากขึ้น 
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ล าดับที่ 15 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕'๖๕) ของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริม สร้างสุขภาวะที่ดี กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้าง และพัฒนาพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน    
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 จากการที่มนุษย์พยายามสร้างและพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอยู่โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังท าให้สมดุลทางธรรมชาติเสียไป จึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรม
ลงไปมากและเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งก าลังทวีความรุนแรงขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องมรการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา คลองท่าแพเป็นล าน้ าที่ถือก าเนิดเป็นต้นน้ าของแม่น้ าตรังที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยง ไหลมาบรรจบกันท าให้คลองท่าแพมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นผ่านชุมชนต่าง ๆ ในอ าเภอทุ่งสง จึงถือได้ว่าเป็น   
ล าคลองส าคัญที่หล่อเลี้ยงชุมซน คลองท่าแพจึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรน้ าอันทรงคุณค่าแก่ชุมชน จึงควรมี        
การอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืนปัญหาต่อมาคือปัญหาขยะมูลฝอยตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ มีการทิ้งขยะมูลฝอยบางชนิดบางประเภทที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่ หรือน ามารีไซเคิลได้
ใหม่แต่เนื่องจากการไม่ได้คัดแยกขยะส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่ลดน้อยลง ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้
พลังงานจากธรรมชาติค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน จนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคต
ประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการเพ่ือลดใช้
พลังงานและปลูกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการประหยัดพลังงานตลอดการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับห้องน้ าห้อง
ส้วมเพ่ือลดการใช้สารเคมีและเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือรณรงค์ลดการใช้พลังงานให้เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาดให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม 
 3.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์คลองท่าแพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน จ านวน 1,226 คน 
 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง ร้อยละ 40  
  บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน 
  นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์คลองท่าแพร้อยละ 80  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
- โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ 
- อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
- คลองท่าแพ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - เขียนโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ประชุมวางแผนการด าเนินงานครูที่เกี่ยวข้อง 
 - ด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สถานศึกษามีปริมาณขยะลดลงและคัดแยะขยะได้ 
 10.2 นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจต่อตนเองและครอบครัว 
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ล าดับที่ 16 
โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ า ล าเหมืองสาธารณะ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งน้ า ล าเหมืองสาธารณะ ต. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาแหล่งน้ า เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต แก้ไขปัญหาน้ าท่วมไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรท าให้ผลผลิตลดลง กระทบต่อรายได้ของครัวเรือนภาค
การเกษตรและอาจจะท าให้การจ้างงานในภาคเกษตรลดลงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพ้ืนที่มากขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้การพัฒนาแหล่งน้ าโดยการขุดลอกคลองยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ได้เมื่อเข้าสู่
ฤดูฝน ซึ่งปลายปี 2563 เทศบาลเมืองทุ่งสงประสบปัญหาน้ าท่วมฉับพลันท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ล าเหมือง
สาธารณะ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศคลอง ตั้งแต่ฝายโล๊ะตีสถึงคลองท่าโหลนให้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือบรรเทา
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม และเป็นแหล่งน้ าสนับสนุนการท าประปา และเป็นแหลางอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าน าสู่การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนได้อย่างคุ้มค่า 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าระบบนิเวศคลอง ตั้งแต่ฝายโล๊ะตีสถึงคลองท่าโหลน ให้เป็นแหล่งน้ า   
พักน้ าเพ่ือบรรเทาและป้องกันน้ าท่วม 
 2. เพื่อเป็นแหล่งน้ าสนับสนุนส าหรับการท าประปาและเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน 
 3. เพื่อให้ภาคการเกษตรได้มีน้ าใช้เพียงพอตอการเพาะปลูก 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา  3 แห่ง 
 - จ านวนครัวเรือนภาคการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแหล่งน้ า 102 ครัวเรือน 
 - ประชากรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 29,930 ครัวเรือน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 คลองท่าโหลน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - ขุดลอกฝายโล๊ะตีสถึงหนองป่าแกปริมารที่ขุดไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร 
 - ขุดลอกหนองป่าแก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 21,442 ลูกบาศก์เมตร 
 - ขุดลอกหนองป่าแกถึงคลองท่าโหลน ปริมาณดินที่ขุดไม้น้อยกว่า 76,050 ลูกบาศก์เมตร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 4,447,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ระบบนิเวศคลองได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม 
 10.2 พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาเหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน 
 10.3 การบริหารจัดการน้ าประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและป้องกันน้ าท่วม 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 17 

โครงการอบรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระยามสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สนามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม 
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า 
 ปัจจุบันคนที่มีโอกาสทางสังคมขากคุณธรรมจริยธรรม เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในทุกระดับ 
ขณะเดียวกันกับผู้ที่ด้อยโอกาสมักถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวัน          
กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดท าโครงการอบรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้น าวิชาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ าในการอยู่ร่วมกันในชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/สมาชิกชุมชน จ านวน 120 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประสานกลุ่มเป้าหมายจากชุมชน 
 6.2 อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 และเปลี่ยนประสบการณ์ในการด ารงชีวิต 
 6.4 ประสานวิทยากรที่มีความรู้ 
 6.5 ประเมินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
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ล าดับที่ 18 
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ( ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน ) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ( ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน ) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน             

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า   
ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับ        
การด าเนินชีวิตในอนาคต เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง               
ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครูผู้รับผิดชอบและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียน
ที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงาน
การเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ ธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับ
ถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้
เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน เด็กรู้จักการอดออม ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็นธนาคาร
โรงเรียนจึงมีเป้าหมายคือการให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง  

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือจัดท าโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียน 
 3.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายและรู้จักการออม 
 3.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์ สุจริต มีความสามัคคี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน ๑,465 คน 

4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีนิสัยประหยัดรักการออม รู้จักใช้จ่ายและมีความรู้ความสามารถในการประกอบ 
                              อาชพีพนักงานธนาคารได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 

60 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะครูแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6.2 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์  
 6.3 อบรมนักเรียนในการเป็นพนักงานธนาคาร  
 6.4 จัดสัปดาห์การออม  
 6.5 ครูและนักเรียนด าเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
 6.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
 6.7 สรุปผลและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑0.๑ นักเรียนมีจิตส านึกรู้จักใช้จ่ายและรู้จักการออม 
 ๑0.๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑๓.๓ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามัคคี 
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ล าดับที่ 19 
โครงการพอเพียงท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพอเพียงท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตให้กับคนไทย คือ การด าเนินชีวิตโดยค านึงถึง หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ การมีเหตุผล   
มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยรากฐานใน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นการใช้ชีวิต
อย่าง “ ยั่งยืน ” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองมีทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ   
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมุ่งสร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนเป็ น
หลักประกันว่า ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและวิถีชีวิตอย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและความโปร่งใส การเป็นพลเมืองโลกและความนิยมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คนไทย ทุกกลุ่มทุกวัยมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและเป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ มีครอบหลักการส าคัญที่ยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความยั่งยืน ซึ่งเห็นได้ว่าเป้าหมาย
ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า “ ความยั่งยืน ” เป็นปัจจัยหลักที่ได้รับความใส่ใจมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาการศึกษา  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จึงน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนให้กับนักเรียน เพ่ือเสริมเสริมสร้างและตระหนักถึงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยความรู้ 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 1,463 คน เข้าร่วมโครงการ 
  
 
 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน ครูอาจารย์ บุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มีองค์ความรู้
และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักน ามาใช้วางแผนการท างานในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
เกิดทักษะและเห็นประโยชน์ เป็นการสร้างพ้ืนฐานอุปนิสัย “ อยู่อย่างพอเพียง ” และน้อมน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ฝ่ายบริหารประชุมครูและมอบหมายภาระงานของกิจกรรมต่างๆ 
 - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 - จัดท าเอกสารประกอบกิจกรรมที่ก าหนด 
 - ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวตามท่ีปฏิทินก าหนด 
 - ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ก าหนดทุกกิจกรรม 
 - สรุปผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 10.2 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความส าคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 10.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ 
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ล าดับที่ 20 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหประชาชาติก าหนดการจัดการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง คือ
การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ประชาคมอาเซียนเสาที่ 3 ให้มีการพัฒนาใน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในอนาคตประเทศไทยระบบการศึกษาและเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไปส่งผลให้           
ภาคการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ส่งผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ใน 
ทุกที่ ทุกเวลา และจากหลายช่องทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  แผนเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์และนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”แผนเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา     ทุก
ประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วมและ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มี
โอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ       ความ
พร้อมและโอกาส และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา 
 แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  และกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาครูต้นแบบและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้  เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจึงได้ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งต้องการหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้ ซึมซับความมี
คุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นคนดีและไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในแหล่งเรียนรู้ 
 3.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศ ให้นักเรียนพึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้ตามความสนใจของนักเรียน 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 1,465 คน 
 เชิงคุณภาพ 
      - ศูนย์การเรียนรู้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
เพียงพอ นักเรียนมีความพึงพอใจในการต่อแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน  
 6.3 ส ารวจข้อมูลความต้องการของแหล่งเรียนรู้ที่จะปรับปรุง 
  6.4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด าเนินงานตามแผนงาน 
 6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพต่อการเรียนรู้ 
 10.2 นักเรียนมีความพึงพอใจและได้รับความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ตามความสนในของตนเอง 
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ล าดับที่ 21 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารแลเทคโนโลยีซึ่งผลกระทบต่อสั งคมโดยภาพรวม เป็นสังคมวัตถุนิยมเน้น  
การตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ และเงินเป็นหลัก ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจให้รู้เท่าทันกับกระแส   
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันแหละกันน้อยลง  
หลังพึงพิงผู้อ่ืนจนลืมพัฒนาตนเอง ท าให้ขาดหลักการพ่ึงตนเองสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน
ให้กับสังคมไทย หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช มีความส าคัญต่อชาติ
และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ครอบคัวระดับชุมชน จนระดับรัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาแลการบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปทางสานกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลก                
ยุคโลกาภิวัฒน์ พร้อมต่อการองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแลกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อ่ืนอย่างยั่งยืน 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้ตระหนักกับความส าคัญและเห็นคุณค่าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการส่งเสริมให้นักเรียนชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
จริงจัง ให้เห็นแลปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปัญญาที่เคย
มีอยู่คู่สังคมไทยให้กลับมา เป็นสังคม/ชุมชนที่มีความอบอุ่น เอ้ืออาทรและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด โรงเรียน
เทศบาลวัดเทศวัดโคกสะท้อนจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่   
ยังยืนสืบไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจ านวน 665 คน 
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 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยร้อยละ 100 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 
 6.3 การปฏิบัติการฝึกอบรมตามโครงการที่ก าหนด 
 6.4 การายงานติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 10.2 ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลวักโคกสะท้อนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ยั่งยืน 
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ล าดับที่ 22 
โครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลางเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายในสถานการณ์ในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่าไม่มี
เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุและเทคโนโลยี ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับ        
การด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับ
หลักสูตรการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และจัดให้มีโครงการโรงเรียน
ธนาคาร โดนได้รับการร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาทุ่งสง จัดตั้งโรงเรียนธนาคารเป็น
ธนาคารจ าลองที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูเป็นผู้รับผิดชอบและพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนธนาคารส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน     
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าขอเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะ
พิจาณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามรน ากระบวนการต่างๆ ดีงกล่าวข้างต้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนที่มาปฏิบัติงานธนาคารเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เพียรพยายาม ขยันอดทน มีความรอบคอบในการท างาน เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ 
แลการท างานอย่างมีข้ันตอนแลเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ จ านวน 255 คน 
  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ มีเงินออม 
  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะในการท างาน 
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 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือทุกคนมีนิสัยรักประหยัดอดออม รู้จักการใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  - นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมเพ่ือวางแผนการท างาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 6.3 ครูประจ าชั้นรับเงินฝากจากนักเรียน 
 6.4 ติดตามระหว่างด าเนินการ 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ทุกคนมีนิสัยรักประหยัดอดออมรู้จักการใช้จ่ายเงิน 
 2. นักเรียนทกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 3. นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 

69 

ล าดับที่ 23 
โครงการโรงเรียนธนาคาร (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากกระแสพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้ารัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่บุคุคลที่เข้าเฝ้าเมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ว่า “ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบและ
ท างานตั้งจิตอธิฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราจะยิ่งยอดยิ่งยวดได้ ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด 
อดออม ไม่สุรุยรุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสนองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในเรื่องการประหยัดและอดออม 
 ดังนั้น โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประหยัดและอดออม
และได้จัดท าโครงการธนาคารโรงเรียน ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น 
4. เป้าหมาย 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เตรียมการเสนอกิจกรรม 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ 
 6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 6.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนมีเงินออมคงเหลือในสมุดบัญชี 
 2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น 
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ล าดับที่ 24 
โครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDG) เป็นกรอบทิศทาง    การ
พัฒนาของโลก โดยก าหนดให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงตามเป้าหมายที่ 4 เพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เข้าสู่หลักประชาคมอาเซียนที่ 3 ว่าด้วยการประชาคมและวัฒนธรรม เพ่ือแบบปันการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความ
เป็นอยู่ของประชากรในอาเซียนให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไปสู่การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความยั่งยืนมากที่สุด       
การพัฒนาในด้านของทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 12 ปี ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จากสภาพของปัญหาเด็กปฐมวัยโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ไม่รู้จักผักสวนครัวแลการปลูกผักการออมเงินจึง
ได้จัดท าโครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนรู้จักผักสวนครัวและการปลูกผัก การออมเงิน  ทางเทศบาล
และโรงเรียนได้จัดประสบการณ์เสริมให้กับเด็กปฐมวัยโดยการจัดท าโครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง จากปัญหา
ดังกล่าวทางเทศบาลและโรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่ เหนือกว่า โดยใช้
แนวทางพัฒนาข้อที่ 1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยใช้แนวทางการพัฒนาข้อที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น
ทั้งใน/นอกระบบและตามอัธยาศัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ยังยืน 
 3.2 ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
มีความรู้ด้านพาณิชยศาสตร์ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมครูเพ่ือวางแผน 
 6.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์/ด าเนินตามโครงการ 
 6.4 ตรวจสอบและประเมินผล 
 6.5จัดท ารายงานการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ล าดับที่ 25 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3)ท พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
 การจัดงาน หมายความว่า การจัดงานขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย        
โดยก าหนดไว้ในแผนโครงการ ทั้งในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเข้าร่วมกับหน่วยงายนอกอ่ืน “ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนาที่จ าเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง” 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นนโยบายของเทศบาลเมืองทุ่งสงถือเป็นโครงการส าคัญโครงการหนึ่ง
ที่ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลที่จะต้องได้รับความรู้ในเรื่อง
หลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งทางภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองแลพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบ าเพ็ญกุศล ได้เกิดความรักความผูกพันความ
ใกล้ชิดกับวัดและศาสนา อีกทั้งเป็นการบรรพชาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 3.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม แก่เด็กเยาวชน 
 3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน จ านวน 150 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดท่าแพ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.ประชาสัมพันธ์/ด าเนินตามโครงการ 
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 3.ฝึกอบรมก่อนเข้ารับบรรพชา 
 4.ด าเนินตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 300,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็ก เยาวชนทีเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
 2. เด็ก เยาวชนทีเข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 3. เด็ก เยาวชนทีเข้าร่วมโครงการน าหลักธรรมมาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 
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ล าดับที่ 26 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่ก าหนดขึ้นในหมาดที่ 5 และมาตรา 78(4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ข้อ 33 สร้างภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นการอ านวยความสะดวกแทนการก ากับควบคุม และการท างาน
ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนาโดยเป็นการสร้างภาคราชการและข้าราชการให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
สถานะสูงขึ้นรวมถึงการพัฒนาโดยเป็นการสร้างภาคราชการแลข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ
ราชการ 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีความเจริญก้าวหน้า ในด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมถอย
ทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก ดังนั้น เพ่ือให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วย
คุณธรรม จึงเห็นควรน า คณะครูเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้รู้จักความคุมตนเอง 
รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  
     สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. เพือ่ให้บุคลากรสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
       - บุคลากรทุกคนของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  จ านวน 107 คน 
 เชิงคุณภาพ 
       - บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีงาม น าศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ยวจิตใจมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ สวนพฤกษาสิรินธร  ต าบลปากแพรก  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 .เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 ส ารวจสถานที่ท่ีจะจัดอบรมและติดต่อสถานที่ 
 6.3 ประชุมบุคลากรครูชี้แจงการจัดกิจกรรม 
 6.4 ด าเนินการอบรมให้แก่บุคลากรตามโครงการ 
 6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2565 ( ไตรมาส 3 - 4 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  มีจิตส านึกท่ีดีงาม  
 2. บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มีหลักธรรมาภิบาลในการท างาน งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่นได ้
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ล าดับที่ 27 
โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ(สร้างอาชีพเสริมรายได้ 

กิจกรรม  พุดดิ้งนมสดผลไม้ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการงานอาชีพ(สรา้งอาชีพเสรมิรายได้ (กิจกรรม พุดดิ้งนมสดผลไม้ท้องถิ่น) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชม สังคมและท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้เรียน สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ส่งเสริมการการประกอบอาชีพ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง อีกทั้งต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม โดยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางดังกล่าว จึงด าเนินการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพท าขนม  ให้นักเรียน 
เยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท าพุดดิ้งนมสด 

3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ตนเอง 

4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  จ านวน   ๖๐  คน  
  -  บุคลากรที่เก่ียวข้องการจัดโครงการเสริมอาชีพสร้างรายได้  จ านวน  ๕  คน 
 เชิงคุณภาพ 
      -  ผู้เรียนมีทักษะในการท าขนมไทยสามารถหารายได้เสริมระหว่างเรียน ให้แก่ตนเองได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ      
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ      
 6.3 เปิดรับสมัครผู้เรียนและผู้สนใจ      
 6.4 จัดเตรียมหลักสูตร       
 6.5 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม   
 ๖.6 เชิญวิทยากร        
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 6.7 จัดกิจกรรมการอบรมตามแผนที่ก าหนด     
 6.8 ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ      
 6.9 ประเมินผลโครงการ และสรุป   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2565 ( ไตรมาส 3 - 4 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑0.1 นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ 
 10.2 เพ่ือสร้างเสริมการมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
 10.3 โรงเรียนมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สุจริตที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ  
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ล าดับที่ 28 
โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

(วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณีวัฒนธรรม ) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณีวัฒนธรรม ) 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และด ารงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีด ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและ
วัฒนธรรม มีวันส าคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวัตถุ  ด้านเทคโนโลยี  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้คนในสังคม หันไปนิยม วัฒนธรรมของตะวันตก    
ส่งผล ให้คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยขาดจิตส านึก
ในการเป็นผู้ให้  เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมในทุกกิจกรรม  สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และอ่ืนๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ทราบถึงความส าคัญ และความ
เป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ เหล่านั้น ในฐานะที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทย นับถือศาสนาพุทธ ควรได้มีความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  

ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รักในความเป็นท้องถิ่น เคารพสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เห็นความส าคัญและสามารถสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ โรงเรียนจึงจัดโครงการดังกล่าวนี้ต่อเนื่องทุกปี 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนสืบสานต่อยอดประเพณีอันดีงามของไทย 

 3.3 เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการเป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  จ านวน  1,465  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และวัดชัยชุมพล 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ก าหนดปฏิทินกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 6.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
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 6.4 จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 6.5 จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 6.6 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองทราบ 
 6.7 ติดต่อประสานวิทยากร 
 6.8 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาเป็นผู้ช่วยในการด าเนินกิจกรรม 
 6.9 ฝึกซ้อมนักเรียนในการท ากิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรม 
 6.10 สรุปกิจกรรมของโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3 - 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
10.2 นักเรียนสืบสานต่อยอดประเพณีอันดีงามของไทยได้ 

 10.3 นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
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ล าดับที่ 29 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัย ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคม มีให้เห็นมากมายทั้งในเชิง
ปริมาณ และความรุนแรง เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ดังนั้นการประพฤติตนของบุคคลใดๆ ก็ตามย่อมส่งผล
กระทบถึงผู้อื่น และสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ทุกสังคมจึงมีเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “คุณธรรม” ซึ่งท าหน้าที่น้อมน าจิตใจสมาชิกของสังคมให้
ประพฤติตนในสิ่งที่พึงกระท า และละเว้นในสิ่งที่พึงละเว้น การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เน้นความโปร่งใสมี
หลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนานักเรียน ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับสังคมและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอ     
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหลักการพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความหมาย หลักการ หลักวิชาทฤษฎี กระบวนการ 
เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน และท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ิมข้ึน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จึงได้จัดท าโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ขึ้น    
เพ่ือช่วยกันพัฒนาส่งเสริม และเสริมสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนเป็นการสร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุ ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ

ดี อย่างเป็นธรรมชาติ  
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี  

 3.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 1,465 คน 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ

คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - ศาลาประชาคม 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  
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6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมครูแกนน าคุณธรรมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 
 6.2 ประชุมนักเรียนแกนน าคุณธรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
 6.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนและครูแกนน า จ านวน 10 กลุ่ม 
 6.5 เตรียมข้อมูล อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
 6.6 ปฏิบัติการอบรมตามตารางกิจกรรม 
 6.7 สรุปผล ประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 นักเรียนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 

 10.2 นักเรียนมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
 10.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 
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ล าดับที่ 30 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมจองคนในสังคมรวมถึงการ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ ให้หลงผิดและมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับ
ปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็ก ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น 
3.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือตระหนักให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอน 
  3.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เตรียมน าเสนอกิจกรรม/ประชุมก าหนดแผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ 
 6.4 ตรวจสอบการประเมิน สรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 15,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 10.2 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอน 
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ล าดับที่ 31 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ศาสนาถือเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจที่ช่วยก าหนดศีลธรรม/จริยธรรมสร้างความสงบและความเข้มแข็งแก่
สังคมในภาพรวมโดยพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 3 และได้มีการพัฒนาสืบทอดจนเกิดความรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม ค่านิยม
และความเชื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่นานาชาติชื่นชมและการยอมรับประกอบกับใน
ประวัติศาสตร์ไทยพระมหากษัตริย์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็น
รากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะวันส าคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่
ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเน้นการฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้ผู้เรียนเป็นคน
ดีและคนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ในการนี้ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ     
เมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนาขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ด ารงอยู่ตลอดไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เตรียมน าเสนอกิจกรรม/ประชุมก าหนดแผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ 
 6.4 ตรวจสอบการประเมิน สรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,๐๐๐ บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 10.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม 
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 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 32 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
(กิจกรรม โตไปไม่โกง) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์ปรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักษาความดีและรู้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่13) พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง            
มีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบนั้น 
 เทศบาลเมืองทุ่งสงพิจาณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง(กิจกรรม โตไปไม่โกง) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริงรู้จักแยะแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปรัปชั่นและการโกง    
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยะแยะถูกผิด ชั่วดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความมีความสุข 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินงานการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเป็นคนดรมีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปรับชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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ล าดับที่ 33 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้

ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพราะสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆด้าน เช่น มีประชากรเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ ท าให้วิถีชีวิต
ของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิม กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมมีมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวต้องท างานเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือสนองความต้องการและความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว ส่งผลให้ไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัวสถิติ
การหย่าร้างจึงมีมากขึ้น ลูกก็ขาดความอบอุ่นและไม่มีก าลังใจในการที่จะหาหนทางในการแก้ไขปัญหาจึงไปพ่ึง    
ยาเสพติด ดังนั้นในสังคมปัจจุบันคนที่จะอยู่รอดได้ จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์และแยกแยะได้
จากข้อมูลที่แม่นย า มีเหตุผลเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้  
การเรียนรู้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และถูกต้องตามครรลองแห่งธรรมด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและจิตส านึกต่อการประพฤติปฏิบัติ แก้ปัญหานี้ พัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติ  

โรงเรียนนอกจากเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว จ าเป็นที่จะต้องให้การ ฝึกอบรมและสร้างคนให้
มีคุณภาพเพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมและประเทศชาติ ความมีวินัย การรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่และการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนความมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
จะต้องด าเนินการให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กล่าวแล้วข้างต้น ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์ยา
เสพติดไดเ้พ่ิมความรุนแรง ทั้งนี้มีผลมาจากความอยากรู้ อยากลอง หรืออาจพบเห็นตัวอย่างจากผู้อยู่รอบข้าง เช่น 
พ่อ แม่ พ่ี น้อง พบเห็นจากสื่อต่าง ๆ และที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การคบเพ่ือน ครอบครัวแตกแยก ซึ่งสิ่งเหล่านี้
โรงเรียนจะต้องคอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มี
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ยังเยาว์วัย จึงได้จัดให้มีโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อต้านปัญหายาเสพติด 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ในตนเอง 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 1,๔๖๓ คน  

เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมีภูมิคุ้มกัน และ มีความรู้ ความเข้าใจ 
             พิษภัยของยา เสพติด การป้องกันหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให้โทษ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 

88 

 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เสนขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประชุมคณะฝ่ายงานวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 6.3 เตรียมความพร้อม 
 6.4 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 6.5 จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.6 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 นักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  10.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยในตนเอง 
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ล าดับที่ 34 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้น า 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้น า 

2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ ความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้วยังต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้ชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มีปัญหาทาง
สังคมมากข้ึนตามล าดับ เด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน 
 ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนด้านจิตใจให้มากข้ึน เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.2 เพ่ือปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 3.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
ในสิ่งทีดีที่ถูกต้องแบบอย่างมารยาทไทย 
 3.4 เพ่ือจัดกิจกรรม To Be Number One 
 3.5 เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมสภานักเรียน 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์มีความรู้ มีความเข้าใจ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ณ สวนพฤกษาสิรินธร  
กิจกรรมที่ 2 ณ สวนพฤกษาสิรินธร  
กิจกรรมที่ 3 ณ ค่ายศรีนครินทรา 
กิจกรรมที่ 4 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ 
 2. ประชุมคณะผู้บริหารและคณะครู 
 3. วางแผนการปฏิบัติการ 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ 
  กิจกรรมอบรมสภานักเรียน 
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีภาวะผู้น า 
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม น าชีวิต พิชิตยาเสพติด 
  กิจกรรม To Be Number One 
 5. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 นักเรียนมีความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
  10.2 นักเรียนมีจิสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น 
 10.3 นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งทีดีที่ถูกต้อง
แบบอย่างมารยาทไทย 
  10.4 นักเรียนร่วมกิจกรรม To Be Number One  
  10.5 นักเรียนมีความรุ้และปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน 
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ล าดับที่ 35 
โครงการพี่จูงน้องไปวัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพ่ีจูงน้องไปวัด 

2. หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่5 การศึกษาที่เท่าเทียม

และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ตามแผนพัฒนาอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชนในรูปแบบภาคี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ปัญหาด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย และครอบคลุมพันธกิจของแผนจังหวัด และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใน
การพัฒนาการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ทุกช่วงวัย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ปัญหาความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรมของคน
ดูน่าเป็นห่วง ปัญหาเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า
เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน ขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการ
พัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญมาก เพราะการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือให้เด็กเหล่านี้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนเก่ง คนดี และคนมีความสุขดังได้กล่าวข้างต้น โครงการเข้าค่ายจริยธรรม เป็นโครงการที่ช่วย
พัฒนาเยาวชน พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวส าหรับนักเรียน 

3.วัตถุประสงค์ 
 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรง และการปลูกฝังหลักธรรม
ค าสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน และศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 
 2.ติดต่อประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดโคกสะท้อนเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินโครงการ กิจกรรม
ตามก าหนดการโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วม โดยก าหนดตารางด าเนินการเป็นเวลา 3 วัน 
 3.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 4.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรง และการปลูกฝัง
หลักธรรมค าสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีที่สถานศึกษาก าหนด 
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ล าดับที่ 36 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและเป็นภัยความมั่นคงของประเทศต่างๆ ด้วยเหตุนี้องค์กร

สหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งหนึ่ง
เป้าหมายนั้น คือ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน
ทุกวัยโดยมีความตอนหนึ่งว่า ให้เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศ
รวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง   
มีการกล่าวถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน จากภัยคุกคามต่างๆ เช่น อาชญากรรม การค้า
มนุษย์ และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในประเด็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายที่ 4 ความตอนหนึ่งว่า ให้มีการป้องกันและลดจ านวนของคดีที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของกระบวนการค้ายาเสพติด ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงให้ความส าคัญกับ     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการก าหนดแผนพัฒนา
เทศบาลในยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ตามแนวทางพัฒนาที่ 5            
ที่ก าหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข 

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ให้ความส าคัญกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้ก าหนดแผนการศึกษาของโรงเรียนในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน และเป็นคนดีของสังคม ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้ด าเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน     
ยาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนแกนน าให้มีระเบียบวินัยในตนเองเพ่ือป้องกันยาเสพติดที่จะแพร่เข้ามาใน
สถานศึกษา 
 3.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกของเด็ก นักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติด มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลรอบข้างได้ 
 3.3 เพ่ือป้องกันการแพร่ยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านการเข้ามาของยาเสพติดในสถานศึกษา 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนและผู้เกี่ยวข้องจ านวน 80 คน
 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด เฉลี่ยร้อยละ 90  
  - ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 การส ารวจสภาพปัญหาด้านยาเสพติด 
 6.2 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม 
 6.3 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 
 6.4 การปฏิบัติการฝึกอบรมตามโครงการที่ก าหนด 
 6.5 การรายงาน ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนแกนน ามีระเบียบวินัยในตนเองและช่วยป้องกันยาเสพติดที่จะแพร่เข้ามาในสถานศึกษา 
 10.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดและมีความรู้ความเข้าใจทราบถึง   
พิษภัยของยาเสพติด 
 10.3 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ล าดับที่ 37 
โครงการธรรมศึกษา (สอบธรรมสนามหลวง) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการธรรมศึกษา (สอบธรรมสนามหลวง) 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการสอบธรรมศึกษา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนา

กับสถาบันการศึกษาและสถานทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพ่ือน าหลักธรรมพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน ามาใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือความสงบสุขในสังคม ปราศจากความรุนแรง
และความขัดแย้ง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนร่วมกับคณะสงฆ์วัดโคกสะท้อน และเลขาเจ้าคณะอ าเภอทุ่งสง 
ได้เห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการสอบธรรมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรมใน
หมู่เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมที่ส าคัญ 
เพราะเยาวชนเป็นผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ชีวิต โอกาสที่จะพลั้งผิดในการคิด การพูด และการกระท าย่อมมีโอกาส
ที่เกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่มีพ้ืนฐานคุณธรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่บ้านเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุ
จนความเจริญทางด้านจิตใจเสื่อมถอยดังเป็นที่ประจักษ์กันอยู่ปัจจุบันมีฆราวาส ทั้งชายและหญิงเข้าสอบธรรม
ศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกฝ่าย ซึ่งคณะสงฆ์โดย แม่กองธรรมสนามหลวงได้ขยาย
การสอบธรรมศึกษาออกไปทั่วประเทศพบว่า มีเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ให้ความสนใจเข้า
มาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตระหนัก ยอมรับในคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา รวมทั้ง
เห็นประโยชน์ในการน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีวิต 

ดังได้กล่าวข้างต้นโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน เป็นคนดีของสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการสอบธรรมสนามหลวง เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม น าศีลธรรมมาพัฒนาการด าเนินชีวิต มีความเข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติสุข ดังนั้นการจัดโครงการโรงเรียนธรรมศึกษาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม น าศีลธรรมมาพัฒนาการด าเนินชีวิต 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวน 314 คน  
 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม น าศีลธรรมมาพัฒนาการ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข เฉลี่ยร้อยละ 90 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ส ารวจรายชื่อนักเรียนผู้ต้องการเข้าสมัครสอบ 
 6.2 ส่งรายชื่อสมัตรสอบทางเว็บไซต์แม่กองธรรมสนามหลวง 
 6.3 จัดสอนเสริมให้แก่ผู้สมัครทั้งระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก 
 6.4 ด าเนินการจัดท าประกาศคณะกรรมการควบคุมการสอบ และประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อน
ด าเนินการสอบ 
 6.5 ด าเนินจัดสถานที่สอบ (ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน) ตาม วัน เวลา ที่แม่กองธรรมสนามหลวงก าหนด 
 6.5 ด าเนินการสอบตามปฏิทินการสอบของแม่กองธรรมสนามหลวงทั่วประเทศ 
 6.7 รอและติดตามการประกาศผลการสอบจากแม่กองธรรมสนามหลวง 
 6.8 แม่กองธรรมสนามหลวงประกาศผลการสอบครบทั้งระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และ
ธรรมศึกษาชั้นเอก แล้วจึงน าประกาศผลการสอบแก่นักเรียน 
 6.9 ด าเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบได้ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน 
 6.10 ผู้จัดท าโครงการท าการรวบรวมภาพกิจกรรม ผลการสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมมาสรุปเป็นเล่มรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 10.2 นักเรียนน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ล ำดับที่ 38 
โครงกำรยุติธรรมอุปถัมภ์ 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงด้าน 

กระบวนการยุติธรรม “โรงเรียนและสถาบันการศึกษา” จึงมีหน้าที่ส าคัญในการปลูกฝังความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 
และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก ความตระหนัก ความรัก/เคารพในความถูกต้อง ความเป็นธรรม     ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความพอเพียง และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความรู้ด้านความยุติธรรม ผนวก
กับสร้างค่านิยมและทัศนคติ ที่ถูกต้อง ผ่านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในเรื่องความยุติธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และขยายออกสู่สังคมในวงกว้างอันเป็นการวางรากฐาน
อนาคตของชาติให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมต่อไปในอนาคต การปลูกฝังจิตส านึกรักความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ มีวินัย และเคารพกฎหมายนั้น ควรที่จะมีการด าเนินการปลูกฝัง ตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ื อให้
สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามได้ ส าหรับประเทศไทยในทุกพ้ืนที่ มีสถานศึกษาระดับ
ต่างๆ นับตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งหากมีการบ่มเพาะ เด็กและ
เยาวชนในสถาบันการศึกษาเหล่านี้ให้มีจิตส านึกรักคุณธรรม ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติย่อมจะบังเกิดผลดี      
และเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ 

กระทรวงยุติธรรม ได้มี  ข้อสั่ งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด าเนินโครงการ          
“โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพ่ือให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลัก สถาบัน
แรกที่ใกล้ชิดเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝังบ่มเพาะและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่มีพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ เพ่ือมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้อง
ตกเป็นผู้กระท าผิด สามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารเทศบาลเมือง
ทุ่งสงก าหนดนโยบายการพัฒนาในข้อที่ (1) ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกี ฬา ศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” ด้วยกลยุทธ์การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาแบบบูรณาการสู่มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
สาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสนับสนุนโครงการโรงเรียนยุติธรรมให้
เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้มี
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งท าให้นักเรียนความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึกและความตระหนัก
ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย  
การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด       
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และภัยอาชญากรรมหรือต้องตกเป็นผู้กระท าความผิด โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักเรียน 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักเรียน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยเคารพสิทธิผู้อ่ืน มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อภัย
อาชญากรรมหรือตกเป็นผู้กระท าผิด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 113 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  - ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระดับดี 
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาและอนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการและวางแผนในการร่วมกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
 6.4 ประเมินผลด าเนินงานโครงการ 
 6.5 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.6 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
ส าหรับน าไปพัฒนาในครั้งต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่อง 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระท า
ความผิด  

 10.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี 
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ล ำดับที่ 39 
โครงกำรวัดในโรงเรียน 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการวัดในโรงเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล  
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 

การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป็นทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่
เท่าเทียม และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม     
มุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม ในยุทธศาสตร์ (AEC) ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้
มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา ซึ่งตรงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 12 ปี ยุทธศาสตร์
ด้านที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาในทุกมิติและ
ในทุกช่วยวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วยวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้วางแผนนโยบาย ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า จะต้องมี
กระบวนการวางแผนเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือแนวทางด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการจัดการ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จึงได้มีการจัดท าแผนงานงบประมาณประจ าปี 
2562 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริม
ทักษะสังคม ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

จากสภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสื่อต่างๆได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนมี
โอกาสเข้าวัดฟังธรรมน้อยมาก เนื่องจากขาดการชักน าจากผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามและลืมหน้าที่ของชาวพุทธ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเลียนแบบสื่อ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ขาดคุณธรรม เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนและคนใกล้ตัว จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนทศบาลบ้าน
นาเหนือเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะหลายๆด้านตามศักยภาพของนักเรียนโดยเฉพาะ
การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข จึงได้จัดโครงการวัดในโรงเรียนขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 3.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมำณ 
  - ครูและนักเรียน จ านวน 290 คน 
 เชิงคุณภำพ 
  - นักเรียนคุณภาพได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนามีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในระดับดี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาพระวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 10.2 นักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 10.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
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ล ำดับที่ 40 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนนำเหนือ 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศก าหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้

ยุทธศาสตร์หลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและมีแนวทางการการด าเนินงาน แผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในส่วนของการป้องกันยาเสพติดในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายให้ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 ให้ได้ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด และสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบัน    
มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดียวอีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้านจึงส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นทางและการดูแล
ภายในครอบครัว บางครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาดมีการหย่าร้าง ไม่มีผู้น าครอบครัวส่งผลให้เด็กต้องออกจาก
บ้านไปอยู่กับเพ่ือนๆ การถูกชักชวนนี้อาจจะเกิดจากเพ่ือนสนิทที่ก าลังติดยาอยู่และอยากจะให้เพ่ือนลองบ้า ง 
ปัญหานี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก เอาเพ่ือนเป็นที่พ่ึงนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ใน
แหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด ก็อาจจะได้รับการชักจูงคุณภาพของยาเสพติดว่าดี เมื่อเสพแล้วจะท าให้ปลอดโปร่ง 
เหมาะแก่การเรียนการท างาน การชักจูงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูกชักจูง เที่ยวเตร่ จึงท าให้เกิดการติด 
ยาเสพติดในที่สุด ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านเจาะเกาะได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู 
นักเรียน เพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และเล็งเห็นถึงปัญหาการระบาดของยาเสพติด
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จึงได้จัดท าโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนขึ้นมาเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติด การเลือกคบเพ่ือที่ดี ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและ
ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด     
ในโรงเรียนให้หมดสิ้นไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมตลอดความมั่นคงของชาติ 
 3.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
 3.4 เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  - ด าเนินการจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ชั้นประถมปีที่ 1-6 
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 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติด
เกมส์ อินเตอร์เน็ตและยาเสพติด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย 
และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดความม่ันคงของชาติ 

 10.2 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติด 
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ล ำดับที่ 41 
โครงกำร TO BE NUMBEER ONE 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการ TO BE NUMBEER ONE 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานสากล ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข กลยุทธ์ที่ 7 
สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนที่ฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน ภายใต้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และ SDG เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ดี 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟ้ืนฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยและส่งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชนเพ่ิม
กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่างๆ การเล่นดนตรี การอบรม
พัฒนาคุณธรรมครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ ฉะนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการ              
To Be Number One ของโรงเรียนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น งานส่งเสริมกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ          
To Be Number One ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือจัดกิจกรรมสนอง นโยบายรัฐ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับนักเรียน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 เตรียมการเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการ/จัดกิจกรรม กีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในโรงเรียน 
 6.4 ตรวจสอบและประเมิน/สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.5 สรุป/เผยแพร่น าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและเผยแพร่ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนองต่อ นโยบายรัฐ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 10.3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  
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ล ำดับที่ 42 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ โรงเรียนกีฬำเทศบำลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจอสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานสากล ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฎการณ์
เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ
ในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรือ
อ่ืนๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความส าเร็จที่เ กิดขึ้นจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
นักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคม
มุ่งหวัด โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว         
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้า
ไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นได้ ทั้งนี้เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและ
การป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา 
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ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ทางโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่างๆ  

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 เตรียมการ/ประชุมวางแผนการด าเนินงานและชี้แจงครูก าหนดแผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการ/จัดกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนดการ 
 6.4 ตรวจสอบและประเมิน/สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.5 สรุป/เผยแพร่ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
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 1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
ล ำดับที่ 43 

โครงกำรเยำวชนอำสำพัฒนำท้องถิ่น 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล  

การปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะ (Public Mind) คือ การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือใน
การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็น
สาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎหมายระเบียบสังคม ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะ
ก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ เด็กและเยาวชนจะต้องลงมือกระท าด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยค านึง
ผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระท านั้นดังกล่าว จึงท าให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอาสาท าดี
เพ่ือพัฒนาสังคมได ้

เทศบาลเมืองทุ่งสง มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับชอบต่อตนเองและสังคม มุ่งเน้นปลูกฝังให้
เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศชาติ   
ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท าโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนมี “จิตสาธารณะ” มากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็น
อาสาท าความดีเพ่ือพัฒนาสังคม 
 3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือฝึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นการอาสาท าความดี
เพ่ือพัฒนาสังคม รู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 กองการศึกษา 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 10.2 สร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นการ
อาสาท าความดีเพ่ือพัฒนาสังคม 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม สามารถลงมือท ากิจกรรม เพ่ือสังคม
ด้านจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
 10.4 เด็กและเยาวชนได้รู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ล ำดับที่ 44 
โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรม
แนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนักเรียนที่ก าหนดให้จัดกิจกรรม
ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ที่ก าหนดให้
ข้อ 273 ว่าการเดินทางไกล และแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรม
คืน ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืนเพ่ือฝึกให้ลูกเสือ มีความอดทน อยู่ในระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ มีทักษะชีวิต ช่วยเหลือตนเอง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดให้
มีโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีความอดทน มีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 3.2 เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีประสบการณ์จริง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดูแลช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนได ้

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมำณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 1,463 คน เข้าค่ายลูกเสือ –
เนตรนารี 
 เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนได้ท ากิจกรรมอยู่ค่ายโดยน าความรู้ และทักษะต่างๆจากประสบการณ์จริง มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 - ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนพฤกษาสิรินธร 
 - ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประชุมหัวหน้าสายชั้นวางแผนงานร่วมกัน 
 6.3 ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
 6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมลูกเสือ 
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 6.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.6 ด าเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
 6.7 สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 85,660 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ลูกเสือ - เนตรนารี มีความอดทน มีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 10.2 ลูกเสือ – เนตรนารี มีประสบการณ์จริง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดูแลช่วยเหลือตนเอง และ
ผู้อื่นได ้
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ล ำดับที่ 45 
โครงกำรเข้าค่าย-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเข้าค่าย-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

2. หลักกำรและเหตุผล  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ตามแผนพัฒนาอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชนในรูปแบบภาคีซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งดีมีความสุข
อย่างมีคุณภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วย 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ และกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห้งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509  
ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืนให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดิน
ทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ก าลังแพร่ระบาด ณ ปัจจุบัน 
ทางโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จึงงดจัดการแรมคืนของลูกเสือ - เนตรนารี โดยให้จัดกิจกรรมเฉพาะการเดิน
ทางไกลและเข้าค่ายเฉพาะกลางวัน (Day Camp) เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของลูกเสือ - เนตรนารี และ
บุคลากรทางการศึกษา 

หลักสูตรการเดินทางไกลและอยู่ค่ายเฉพาะกลางวัน (Day Camp) มีวัตถุประสงค์ฝึกให้ลูกเสือมีความ
อดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม 
และในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 2.3 
กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญ
ต่อผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร
นารี ซึ่งได้ระบุกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้เป็นกิจกรรมเดินทางไกลและ
บ าเพ็ญประโยชน์ ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้เป็นกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายเฉพาะกลางวัน 
(Day Camp) โดยก าหนดหลักสูตร 1 วัน 
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3. วัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ จากการเรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 3.2 เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักใช้กระบวนการกลุ่ม มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นและกล้า
แสดงออก 
 3.3 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เชิงปริมำณ 
  ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการ จ านวน 632 คน 

 เชิงคุณภำพ 
   ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเห็นคุณค่าของกิจกรรม 
ลูกเสือ - เนตรนารี ร้อยละ 95 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนโคกสะท้อนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 
 6.2 ก าหนดหลักสูตรกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี ในแต่ละระดับ 
 6.3 ด าเนินการเขียนโครงการและน าเสนอโครงการ 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.5 ตรวจสอบโดยการวัดและประเมินผลโครงการ รายงานผล/ต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ 
 6.6 น าผลการวัดและประเมินโครงการ มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ จากการเรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมจริง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 10.2 ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักใช้กระบวนการกลุ่ม มีระเบียบวินัย มีความเชื่อม่ันและกล้าแสดงออกมาขึ้น 
 10.3 ลูกเสือ - เนตรนารี มีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี 
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ล ำดับที่ 46 
โครงกำรเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่ง

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

วิชาลูกเสือ - เนตรนารีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง 
มุ่งให้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง เพ่ือช่วยพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ นักเรียนทุกคนจึงต้อง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้านร่างกาย สติปัญญา และทักษะด้านต่างๆ 

จากเหตุผลดังกล่าวงานบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และเพ่ือพัฒนานักเรียน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
 3.2 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารีส ารองสามัญร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล 
 3.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 - ลูกเสือ - เนตรนารีส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 121 คน 
 - ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 134 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลบ้านนาเหนือ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
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 6.4 จัดท าก าหนดการ เชิญวิทยากรลูกเสือ ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 10.2 นักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 10.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
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ล ำดับที่ 47 
โครงกำรเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักกำรและเหตุผล  
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขฉบับที่ 4) 2562 ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส าหรับเยาวชนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคลิกภาพและ
พัฒนาการทางด้านสังคม โดยอยู่บนพ้ืนฐานปฏิบัติตามหลักการส าคัญของการลูกเสือที่ได้ก าหนดขึ้น โดยยึดหมั่น
ปฏิบัติตามหลักศาสนา ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ช่วยสร้างเสริมสันติภาพความเข้าใจอันดีและการให้ความ
มือร่วม ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมมือในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพใน
เกียรติของบุคคลอ่ืนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโลก เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี      
มีความรับผิดชอบ เรียนรู้โดยการกระท าวิธีการระบบหมู่ 

ดังนั้น โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการปลูกฝังให้นักเรียน
ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยตามกฎกติกา เป็นคนดีมีน้ าใจ มีเมตตาอารี และเสียสละตั้งแต่เยาว์วัย จึงต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ได้รับความรู้ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตาม
วิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมท ากิจกรรมค่ายพักแรม เดินทางไกลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
 3.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนในโรงเรียน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนเทศกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
 6.1 เตรียมการ/ประชุมชี้แจงครูก าหนดแผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการ 
 6.4 ตรวจสอบและประเมิน 
 6.5. สรุป/เผยแพร่ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 25,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนเทศกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 100 
 10.2 นักเรียนมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักชว่ยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 90 
 10.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลกูเสือเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 100 
 10.4 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 
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ล ำดับที่ 48 
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้านได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1     

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ     
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ข ระบุว่าเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ตัวบ่งชี้ย่อย 3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา    มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เรียกว่า “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงของผู้เรียน” 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือจิ๋ว)  
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน กิจกรรมปลูกฝังความมีวินัย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรู้จักรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ยิ้มหวาน ไหว้สวย) 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าผู้ตาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียน ครู จ านวน 624 คน ได้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

 6.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2 น าเสนอโครงการ 
 6.3 แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 
 6.4 ประชุมฝ่ายงาน ประชุมครูเพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรม 
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 6.5 ด าเนินกิจกรรมตามล าดับ 
 6.6 ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 6.7 รายงานผลการด าเนินโครงการ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ส าหรับน าไปพัฒนาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารท้องถิ่นทราบในครั้งต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 10.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ยิ้มหวาน ไหว้สวย) ได้สวยงาม ถูกต้องทุกคน 
 10.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น า ผู้ตาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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ล ำดับที่ 49 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของโลก ได้ก าหนดให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่งถึง ตามเป้าหมายที่ 16 สังคมเป็นสุข และเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่  1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN POLICAL- SECURITY 
COMMUNITY หรือ APSC) ต้องการที่จะสร้างความมั่นคง ความสงบสุขให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนสร้างความ
เข้าใจในสังคม วัฒนธรรม ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่างๆ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมไปถึงภัยจาก
ธรรมชาติ ที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 12 ปี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
และประเทศชาติ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น สถานศึกษา ที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น 
การจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลป้องกันภัย ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท้ังหมด ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน ครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียน ครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียน ครู จ านวน 624 คน ได้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

 6.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2 น าเสนอโครงการ 
 6.3 แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 
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 6.4 ประชุมฝ่ายงาน ประชุมครูเพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรม 
 6.5 ด าเนินกิจกรรมตามล าดับ 
 6.6 ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 6.7 รายงานผลการด าเนินโครงการ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ส าหรับน าไปพัฒนาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารท้องถิ่นทราบในครั้งต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียน/ครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
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2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

ล าดับที่ 50 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564       
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ด้วยการประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง และ
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนทั่วไปทรำบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 3.2 กำรประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 ผู้บริหำรประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตและมอบนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง เพ่ือป้องกันกำรทุจริต
และต้ำนกำรทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสงได้แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นเป็น
รูปธรรม และมีกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
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ล าดับที่ 51 
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน  
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มี  ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโนบายส าคัญของรัฐบาล 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Corruption) 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนเทศบำล และพนักงำนครูโรงเรียนในสังกัดเทศบำล      
เมืองทุ่งสงและประชำชนในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง จ ำนวน 80 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 ด าเนินการจัดอบรม 
 6.6 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความรู้ความ
เข้าใจ และเห็นความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Corruption) 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

 ล าดับที่ 52 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร      
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่  
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งในการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ำมำท ำงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล จ ำนวน 1 มำตรกำร 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล ไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ล าดับที่ 53 
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล  
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำผลงำน      
ซึ่งนำยกเทศมนตรีได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยเหตุผลนี้เอง จึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงำนเทศบำลของเทศบำลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ ค าปรึกษา และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
เสนอมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณการจัดการพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ สิน
ของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

ล าดับที่ 54 
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

2. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให้กำรบันทึกบัญชีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยของเทศบำลเมืองทุ่งสงเป็นแนวทำงเดียวกันและ
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบำล จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรงำนสถิติกอง
คลัง จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 
ลดข้อผิดพลำงในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบำลบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินงำนตำมข้ันตอนของ
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำตำม
กฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกกอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ 55 
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กิจกรรมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบำลเมืองทุ่งสงมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเองทั้งใน
เรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะแต่
ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำลจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และควำมสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 ดังนั้น กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เป็นเรื่องที่ผู้บริหำรเทศบำลให้ควำมส ำคัญเพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ และป้องกันกำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลที่จัดซื้อ จัดจ้ำง เทศบำลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3.3 เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน งบประมำณ และกำรจัดหำพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องของผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 

 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 มีกิจกรรมป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 10.2 มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10.3 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ 56 
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กิจกรรมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา 40 
(9) ทีก่ าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการผ่านสื่อต่างๆ       
5 ช่องทาง ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน, เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์เทศบาล
และวารสารของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
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 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 6 .2  น า ส ่งประกาศ ไป เผยแพร ่ป ระชาส ัมพ ัน ธ ์ของ เทศบาล  ได ้แก ่ ท า ง เ ว ็บ ไซด ์, บอร ์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 10.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจ้างได้ 
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ล าดับที่ 57 
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมกำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนและกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นข้อมูลให้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.6 เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 10.2 มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.3 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 58 
โครงการสร้างความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินรำชกำร 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบำลเมืองทุ่งสงมีควำมมุ่งมั่นกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อถือแก่สังคม และให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำน 
ด้ำนกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองทุ่งสง เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ 

3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดท ำมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของรำชกำร แจ้งกอง ฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้ถือ
ปฏิบัติต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 บุคลากรของเทศบาลเกิดการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการอย่างมีคุ้มค่า/ประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 10.2 เกิดความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 59 
มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา 3/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่าการบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชน และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยภารกิจให้บริการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งให้บริการ
เกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยเทศบาลได้ก าหนดจุดบริการ             
ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ห้องส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงให้กับ
ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
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 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องควำมถูกต้องของระบบงำน
ทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  

 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียนราษฎร/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่
เลือกปฏิบัติ 

 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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ล าดับที่ 60 
มาตรการการยกระดับคุณภาพบริการประชาชน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรกำรยกระดับคุณภำพบริกำรประชำชน 

2. หลักการและเหตุผล  

 ประชำชนในพ้ืนที่เขตเทศบำลเมืองทุ่งสง มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เทศบำลจึงได้ให้ควำมส ำคัญ
ในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มำกท่ีสุด 
โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักควำมโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภำค (Equity) 
โดยไม่แบ่งแยกด้ำน เพศ ถิ่นก ำหนด เชื้อชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยภำพ หรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมำตรำ 
8 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
จะต้องด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐ และกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วน
รำชกำรต้องเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรใช้ระบบหรือเกณฑ์
ที่ชัดเจน เทศบำลจึงมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่มีกำรแสดง
ขั้นตอนให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงชัดเจน มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้กำรบริกำรของเทศบำลมีควำมเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการระบบการให้บริการทางไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 10.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้บริกำร 
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ล าดับที่ 61 
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน 

(จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือบริการประชาชน) 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรประชำชน (จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนและคู่มือบริกำรประชำชน) 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร            
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองทุ่ งสง จึงได้ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในพ้ืนที่เทศบำลเมืองทุ่งสง ประชำชนนอกพ้ืนที่ และประชำชนทั่วไป พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติและ       
กำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ พิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 62 
กิจกรรมใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการลัดคิวเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ถือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคสุดท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสมให้บริการโดยจัดล าดับก่อน-หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กำรจัดท ำบัตรคิวในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วถึง เป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลก ากับการให้บริการ 
 6.2. ประชุมชี้แจงแนวทางก าหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไข การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนักปลัดเทศบำล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
 10.2 การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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ล าดับที่ 63 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำวิจัยและประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการพัฒนา
ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่ า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546   
โดยเนื้อหาเป็นการก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ราชการ 
 ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอจะ
เป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่น าผลการประเมินจากความพึงพอใจของประชาชน 
สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 
และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 กาประเมินผลการปฏิบัติราชการข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 5.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆของเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 5.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 5.3 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.4 เพ่ือประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 4 ด้าน คือ 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 4. ผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสงและผลความคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน คือ ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า 
จ านวน 400 คน และจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืนๆที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมำส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 300,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 4 ด้าน คือ ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง ผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 10.2 สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนางาน และเป็นข้อมูลในการน ามาใช้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และเร่งรัดการพัฒนางานตาม
นโยบายต่อไป 
 10.3 ประชาชนได้รับประโยชน์โครงการและกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต/อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 64 
มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หมวดที่ 5 กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรำ 27 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำร
กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำรอนุญำต กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติรำชกำรในกำรให้บริกำรประชำชน จึงต้องมีกำรก ำหนมำตรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพ่ือลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรบริกำร และต้องสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรในด้ำนต่ำงๆภำยในองค์กรก็เพ่ือเป็น  กำร
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/มอบหมำยภำรกิจ
และขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึงควำมส ำคัญคุณสมบัติ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม เพ่ือให้กำรบริหำรงำน 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของเทศบำลต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีกำรบริหำร
รำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ต้องมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง 
อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในเทศบำล 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 3.2 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ       
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลเมืองทุ่งสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำรเทศบำล ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
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 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
 6.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบหมายอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลเมืองทุ่งสง รับทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 6.4 ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลเมืองทุ่งสง และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 10.2 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจน        
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
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ล าดับที่ 65 
มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.แก้ไชเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม 
ก ำหนดให้ นำยกเทศมนตรีสำมำรถมอบอ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำร        
ให้แก่ รองนำยกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนโดยท ำเป็นหนังสือ หรือให้ปลัดเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำล 
เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนโดยท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ กำรที่นำยกเทศมนตรีจะด ำเนินกำรใน
เรื่อต่ำงๆ เพียงผู้เดียวก็อำจท ำให้เกิดช่องว่ำงในกำรประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ำงๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
ที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และให้มี
ผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน ชัดเจนในกำรบริกำรงำนกิจกำรของเทศบำลตำมกฎหมำย 
 เทศบำลเมืองทุ่งสงจึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี ให้รองนำยกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำล ได้ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจต่าง  ๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำรเทศบำล ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
 6.3 แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลเมืองทุ่งสง รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล าดับที่ 66 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบำลเมืองทุ่งสงเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่
ก ำหนดให้เทศบำล มีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของเทศบำลนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร เนื่องจำก
ภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร 
อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร
ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร เทศบำลเมืองทุ่งสง จึงได้ด ำเนินกำรมีกำรจัดท ำ
มำตรกำร ออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ขึ้น ท ำให้กำรบริหำร
รำชกำรเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
ในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีผลให้กำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลเมืองทุ่งสงมี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุแก่ทำงรำชกำร 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 3.2 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำรเทศบำล ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลเมืองทุ่งสง รับทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 6.1 การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 6.2 เป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 6.3 เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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ล าดับที่ 67 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ 
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับผลการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ    
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
 (1) นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
 (2) นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 (3) ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล าดับที่ 68 
มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่ง 
 6.3 ส าเนาค าสั่งแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ล าดับที่ 69 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงำนต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรมภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบำทส ำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ทั้ งยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอันส ำคัญ      
ในกำรที่จะบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของรัฐบำลและท้องถิ่น และบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้ำนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำธำรณะให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม  
 ดังนั้นกำรที่ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติของ
บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นต้นแบบ รวมถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส ำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกำรกระท ำทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ โดยน้อมน ำพระรำชจริยวัตร พระรำชกรณียกิจ เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้เกิดผลดีอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชำชนโดยตรง 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก/หน่วยงาน ผู้เป็นบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา
บริการ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกประเภท 
 3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 3.5 เพ่ือปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 บุคคล/หน่วยงานภายนอก ที่บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ทั่วไป จ้างเหมาบริการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
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 5.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 ด าเนินงานตามโครงการ   
  - ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกกองของเทศบาลเมืองทุ่งสงทราบ 
  - ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการและสังคม    
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - เทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาบุคคล/หน่วยงานภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ เช่น กลุ่มจิตอาสา 
กลุ่มผู้มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานต้นแบบภายนอกองค์กรและภายในองค์กร 
 5.4 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัดเทศบำลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ผลผลิต (Output) 
 บุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กรและบุคคลภายในองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 10.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กรและภายในองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความภูมิใจ เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 70 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติประชำชนที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของส่วนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือ
การบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้ พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่อาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
 เทศบาเมืองทุ่งสงได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีก
ทางหนึ่งตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ ได้น าไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
ชุมชน/ชุมชนละ 1 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์/สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 3. มอบใบประกาศนียบัตร 
 4. ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ประชาชนผู้ได้รับประกาศนียบัตร 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 5,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนพัฒนำชุมชน กองสวัสดิกำรสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 1.ประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชนต่อไป 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความสุขและเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 71 
มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักการและเหตุผล  
 จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีใน    
กำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับ
บุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆที่เอ้ือให้เกิด
กำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยม และวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบำลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” ที่ก ำหนดดัชนีในกำร
ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เทศบำลเมืองทุ่งสง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่    
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองกำรเจ้ำหน้ำที่ /ทุกส ำนัก/กอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ล าดับที่ 72 
กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8)       
พ.ศ.2553 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล   
การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า         
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองและ
ให้มีการลงนามจัดท า ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีปะสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด           การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการ 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำง เทศบำลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ชี้แจงส านัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
 6.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่าง 
 6.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 6.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองกำรเจ้ำหน้ำที่  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 
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ล าดับที่ 73 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เทศบำลเมืองทุ่งสงในฐำนะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลว่ำด้วยสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล       
เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขำยหรือยุตำกรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆของ
เทศบำลต่อไป 
 เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม       
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบำลเมืองทุ่งสง มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร โดยให้เป็นไปตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.3 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 6.3 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองการเจ้าหน้าที ่

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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 2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคคลากร 

ล าดับที่ 74 
มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยเทศบำลเมืองทุ่งสงมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกำสให้ประชำชน สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นค ำร้องเรียนผ่ ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       
จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำเทศบำลเมืองทุ่งสง รวมถึงจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำร
เรื่องร้องเรียนของเทศบำลเมืองทุ่งสงขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง    
เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน          
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำล
เมืองทุ่งสงตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำล โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
กฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง 
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ล าดับที่ 75 

มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของ
เทศบำลเมืองทุ่งสงว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน    
การบริหารงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติต่อมิชอบได้ ประกอบกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ  
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่ องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และเป็น     
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนือจากอ านาจที่ตนมีได้อีกอย่างหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนของเทศบาลเมืองทุ่งสงยึดมั่น            
ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคนของเทศบำลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วัน 
 5. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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ล าดับที่ 76 
มาตรการด าเนินการทางวินัย 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

2. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือควบคุมกำรกระท ำที่ผิดวินัย ระเบียบและกฎหมำยของพนักงำนเทศบำลให้ถูกต้องและลงโทษ
พนักงำนเทศบำลที่กระท ำผิดหน้ำที่ตำมที่ระเบียบ กฎหมำยก ำหนด เมื่อมีกำรกระท ำผิดวินัย ผู้กระท ำผิดวินัย       
ก็ต้องได้รับบทลงโทษ ดังนั้น จึงได้ก ำหนดมำตรกำรที่ด ำเนินกำรทำงวินัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อค้นหามูลความจริงจากข้อร้องเรียนกล่าวหา 
 2. เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิดวินัยตามความเหมาะสม 
 3. เป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้เกิดการกระท าความผิดวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษตามสมควรแก่เหตุ 
 2. ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดได้รับยุติเรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 1. รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
 3. สอบสวนพิจารณา 
 4. จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้บริหารเทศบาล และรายงาน ก.ท.จ. 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-4) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1ผลลัพธ์  
  – มีการลงโทษผู้กระท าผิดวินัย หรือยุติเรื่อง 
  - ผู้กระท าผิดวินัยได้รับการลงโทษตามความเหมาะสม 
 10.2 ตัวชี้วัด 
   – ร้อยละ 100 ของผู้กระท าผิดวินัยได้รับการลงโทษ 
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3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ล าดับที่ 77 
กิจกรรมการจัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
และให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดตั้ง       
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดท าประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดเตรียม ปรับปรุงพัฒนา สถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 4.2 มีประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
 4.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารครบถ้วน สมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 6.4 มีการจัดเตรียมแบบค าร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 
 6.5 มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 1) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 มีการจัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 10.3 มีสถานที่ให้บริการประชาชนที่สะดวก และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
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ล าดับที่ 78 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการพร้อมกับการก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่
ประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และประกาศคณะ
กรรมการฯ ก าหนด รายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ อันเป็นการรับรอง “สิทธิได้รู้” (Right to know) 
ของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักความโปร่งใส และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”    
ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประกอบกับเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการถึงส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารราชการในหน่วยงานของตนเอง และจัดแสดงข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูตามสิทธิที่
ประชาชนพึงได้รับ ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อยู่ในระหว่างการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งมีนโยบายในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมุ่งสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุก และมุ่งเน้นการปฏิบัติ ราชการให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และในฐานะท่ีเทศบาลเป็น
องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด การด าเนินงานต่างๆ ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของตนตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนด ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง และ ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 วางแผนการจัดอบรม 
 6.2 ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม 
 6.3 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ 
 6.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 6.5 รายงานสรุปผลเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 3) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 35,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 10.2 ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนด ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน       
การคลัง การจัดวัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 79 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ภาครัฐและประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและ       
การประพฤติชอบในภาครัฐ 
 3.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง 
 3.5 เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน การคลัง ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล     
เมืองทุ่งสงและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมาส) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ 80 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
 การที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพ่ือให้
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง     
ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชี เว็บไซต์เทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งภายในเทศบาลและที่ท าการชุมชนต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมาส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ 81 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญ 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของหน่วยงาน เช่น โครงการสร้างและจัดการองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายงาน
การเงิน รายงานผลด าเนินงานและอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎบังคับที่ก าหนด 
 4.2 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ประโยชน์ต่อประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ทุกไตรมาส) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดกาพัสดุ        
การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารชน 
 10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริหาร
อย่างชัดเจน 
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 3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 82 
มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดการองค์กรอ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปิดประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุมชน/หมูบ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - จัดให้มีเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาล ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค/ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 83 
กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์  

2. หลักการและเหตุผล  
 ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้ าไปมาก เครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐานสร้างความน่าเชื่อถือ 
และน่าสนใจให้กิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจรรม/
โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วน
ร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลจึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อ
เทคนิคและวิธีการในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมสนับสนุน 
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ Social network  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติ งานของเทศบาลเมืองอย่าง
ถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง เช่น  
 - จัดท าวารสารรายงานประจ าปีเพ่ือรวบรวมภารกิจการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลและคู่มือให้บริการ 
 - จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 - จัดท าภาพเคลื่อนไหว 
 - จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 - จัดแถลงข่าวสื่อมวลขน 
 - รถโฆษณาเคลื่อนที่ 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

186 

 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 - จัดท า Spot 
 - เสียงตามสาย 
 - หอกระจายข่าว 
 - อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของทศบาลและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60  
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 3.2 การรับฟังความเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการการรับฟังความเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 84 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปัญหาความเดือดร้อนที่จ าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือพัฒนา
เมืองตอบสนองความต้องการของประชาชนนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้สั่งการให้
หน่วยงานเสนอโครงการและจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) จึงได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกองเพ่ือรับทราบ
นโยบาย เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วนั้น    
 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์ 
 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  จากประชาชนทุกภาคส่วน  รับทราบปัญหา ความต้องการ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ก าหนดรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือด่วนที่สุด 
ที่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  ก าหนดตามสัดส่วนประชาคมเมืองทุ่งสง จ านวน  483  คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.2 ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.3 จัดท าหนังสือเชิญประชุม,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.4 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 
 6.5 ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  
 6.6 การวัดผลการประชุม 
 6.7 จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 150,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 
 10.2 การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง(การน าไปสู่การปฏิบัติ) 
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  3.2.2 มีช่องให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่ 85 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์  

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการ
ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่ งใส เป็นธรรม โดยเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์          
รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชน เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียน
ต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง และสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.3 เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทาง       
การติดตามผลและการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง 
 4.2 มีการปรับปรุง พัฒนาขั้นตอน/กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

190 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.2 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างชัดเจน 
 6.3 ก าหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์เ ผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 6.4 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์
และเรื่องเรียนต่างๆ ให้หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
 6.5 ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 6.6 ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ตนเอง 
 6.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 150,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 10.4 มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 10.5 มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  

ล าดับที่ 86 

กิจกรรมการรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/           
ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ยึดหลักการสร้างความโปร่งใสและต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการได้สะดวก สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ เทศบาลเมืองจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
รายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบข้อมูล            
เรื่องระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขและรายงานผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แก่ผู้ร้องฯ ทราบเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 3.2 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
ก าหนดไว้ อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 4.2 เพ่ือให้กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเกิดความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
 4.3 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนาองค์กร 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  -ประสานขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ 
  -ท าข้อมูลแจ้งต่อผู้ร้อง เป็นลายลักษณ์อักษร 
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 6.2 มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(โดยแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องฯทราบภายในระยะเวลา 15 วัน โดยไม่
จ าเป็นต้องแล้วเสร็จ) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 จ านวนเรื่องที่แจ้งผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ทราบภายในระยะเวลา 15 วันท าการ 
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ล าดับที่ 87 
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้นเมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือรับแจ้งเหตุปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุร าคาญจากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 6.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
 6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
 10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
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ล าดับที่ 88 
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง            
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 89 
โครงการประชุมประชาคมชุมชน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการประชุมประชาคมชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้          
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้ง  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงจัดโครงการประชุมประชาคมชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในภาพรวมของชุมชนเมือง และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ทุกชุมชน จ านวน 250 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  

 6.1 การส ารวจกลุ่มเป้าหมายและน าเรียนรู้ผู้บริหารเพ่ือตัดสินใจ พร้อมเสนอรายละเอียดรายการ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.4 จัดท าหนังสือเชิญประชุม,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.5 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 
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 6.6 จัดประชุมประชาคมชุมชนแต่ละชุมชน ทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.7 จัดท ารายงานผลด าเนินงานโครงการฯ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 100,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ถึงความจ าเป็นและหน้าที่ของตนในการเสนอปัญหาความต้องการ 
 10.2 ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 10.3 ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น 
 10.4 ทุกชุมชนได้รับการพัฒนา ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ล าดับที่ 90 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลเมืองทุ่งสงในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 14 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพ่ือคัดเลือกผู้แทนจากประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองทุ่งสงเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงความต้องการของประชาคมและชุ มชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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 ล าดับที่ 91 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศโดยมีจ านวน
17 เป้าหมาย 241 ตัวชี้วัด  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนให้รับทราบและน าเป้าหมายดังกล่าวมาใช้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาต ิและThailand 4.0 

ซึ่งฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ด าเนินการโครงการอบรม    
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนา
เมืองทุ่งสง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และกอง/ฝ่าย/งาน/
โรงเรียน ได้น าผลจากการอบรมดังกล่าวมาปฏิบัติ แล้วนั้น 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสง เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันและรวบรวมจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล  และใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง รวมถึงการจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals (SDGs) และน าความรู้ ในเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals (SDGs) ) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ร่วมกัน และรวบรวมจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล  และใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
 6.๑ ประสานวิทยากร  
 6.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.๓ ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.๔ จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร ,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.๕ เตรียมเอกสารประกอบการอบรมฯ 
 6.6 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    
Sustainable  Development Goals (SDGs) 
 6.7 จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 
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   3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ 92 

กิจกรรมการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการตามข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งกับมาตรการป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านวิธีการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง
อย่างแข็งขัน การท างานของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านวิธีประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริต
ในเทศบาลเมืองทุ่งสงนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ านวน 1 คน/การตรวจรับงาน ตัวแทนประชาคม 2 คน/โครงการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ส่งเสริมภาคประชาชน (โดยผ่านประชาคม) ให้มีส่วนร่วมเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
 6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนภาคประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุเพ่ือ
เรียนรู้และท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 93 

โครงการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561           
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว นอกจากจะท าใหทราบถึงประสิทธิภาพ ของการด าเนินโครงการตลอดจน     
ปญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงโครงการที่จะด าเนินการใน
อนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น
กระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่ง สง       
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย น าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ  เป็นเครื่องรับรองคุณภาพในการให้บริการ ช่วยแก้ปัญหาในการ
คัดเลือกโครงการช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับการบริหารงานของเทศบาล 
 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรเพ่ือ
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นรูปแบบเดียวกันมีความน่าเชื่อถือ  ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพแก่
บุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่บุคลากรของเทศบาล ในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือนิเทศและติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียนรายงานผล
โครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง จ านวน 43 คน  
 4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  7  คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.๑ ประสานวิทยากร  
 6.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  6.๓ ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.๔ จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร ,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
 6.๕ เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
 6.6 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.7 จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
  80,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ              
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอน 
 
  
 

 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

204 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่ 94 
มาตรการจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล  
 การควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ซึ่งจะต้องมีการท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผน     
การควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ     
การด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการควบคุมภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท า
ให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาดของหน่วยงาน 
 3.2 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน เพ่ือการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 
 3.3 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในระดับองค์กร-ระดับหน่วยงาน 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

205 

 6.2 คณะกรรมการฯ ระดับองค์กรแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดท ารายงานการ
ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 6.3 คณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ระบุวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ระบุในแบบ ปค.5 
 6.4 คณะกรรมฯ ระดับหน่วยงานย่อย รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
ซึ่งองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 
3.กิจกรรมควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5.กิจกรรมการติดตามผล 
 6.5 คณะกรรมการฯ ระดับงานย่อย ส่งแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ภายใน
สิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
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ล าดับที่ 95 
มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยของรัฐ     
พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่
ก ากับดูแล และต่อสาธารณชนในการด าเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการก ากับดูแล และติดตามผล
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาดของหน่วยงาน 
 3.2 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน เพ่ือการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 
 3.3 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 6.2 คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 6.3 การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งเทศบาลหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง(ปค.5) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 4) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 เทศบาลเมืองทุ่งสง เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและ         
การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้จัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่ 96 
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และกระทรวงการคลังก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้เทศบาลเมืองทุ่งสงในฐานะหน่วยรับตรวจจัด วาง
ระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของเทศบาล และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ  
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินการงานของเทศบาลจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน         
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ      
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลสิ้นเปลืองหรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้ก ากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง ระดับองค์กรจัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนที่รับผิดชอบและมีการติตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)    
ไปด าเนินการบริหารจัดการเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 หัวหน้าส่วนรายการเทศบาลเมืองทุ่งสงรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองทุ่งสงประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 6.5 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับที่ 97 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะก าหนดไว้อย่างดีเพียงใด เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภานอกเปลี่ยนแปลงไป เช่น เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. วัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ่ือสอบทานรายงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานถูกต้อง เชื่อถือได้และรายงานนั้นให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกัน 
 3.2 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมนั้นๆ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม 
 3.3 เพ่ือการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ โดยการวาง
แผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบการตรวจสอบภายในจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานนั้นๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 6.2 คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 6.3 การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งเทศบาลหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง(ปค.5) 
 6.4 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ปค.6) 
 6.5 เสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรต่อนายกเทศบาลพิจารณาลงนามและ
จัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ไตรมาส 4) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เทศบาลเมืองทุ่งสง เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ล าดับที่ 98 
กิจกรรมการติดตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการติดตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 จึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณเพ่ือ
ขออนุมัติตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและ
นโยบายที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล 
 3.4 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านัก/กอง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงน าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 6.3 หัวหน้าส่วนรายการเทศบาลเมืองทุ่งสงรายงานผลการด าเนินการแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
 6.5 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

214 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่ 99 
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือหัวใจขององค์กรจึงมัก
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติ งานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล        
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
เมืองทุ่งสง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 6.2 การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ จังหวัดอ่ืนรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.3 มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.4 มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

215 

 6.5 ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 6.6 การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ) ก่อน 
 6.7 ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
เมืองทุ่งสงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ระดับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได ้
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ล าดับที่ 100 
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

เกี่ยวกับการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ                       
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือหัวใจขององค์กรจึงมัก
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน          
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล        
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการเลื่อน
ระดับ/เลื่อนต าแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ี
เกี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครัด 
 6.2 มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 6.3 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในเทศบาล และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 6.4 มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 6.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง
เพ่ือความโปร่งใส 
 6.6 มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 6.7 มีผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ               
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 6.8 การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ก่อน 
 6.9 ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลเมืองทุ่งสง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองทุ่งสง รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ระดับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได ้
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  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงบประมาณ    
การรับ การจ่าย การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ 

ล าดับที่ 101 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  
การเบิกจ่ายเงินเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของเทศบาล เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย    
จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกกองคลังของเทศบาลได้ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาล ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ -รายจ่ายของเทศบาลต่อ
สาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 รวบรวมข้อมูลบริหารงานงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  - ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
  - รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล 
 6.2 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 6.3 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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 6.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 6.5 สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น   
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ -รายจ่ายของเทศบาลต่อ
สาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลด าเนินการ การรับจ่ายเงินของเทศบาล ท าให้
เกิดความโปร่งใส 
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ล าดับที่ 102 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน       
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมายข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
เมืองทุ่งสง เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลต่อสาธารณชน 
 3.3 เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน               
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายการงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอแนะ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายการดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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   4.2.3 กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ 103 

กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่ งสงยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) 
จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลโดยต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินโครงการ และการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล 
 3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เป็นต้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมขั้นตอน       
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จัดประชุมให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 6.3 ประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ
จัดจ้างในเขตเทศบาล 
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ล าดับที่ 104 
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย        
(พ.ศ.2556-2561) เทศบาลจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกใน   
การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงและเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 105 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมีความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม         
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความรู้ และทักษะด้านการ
ปกครองท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดให้มีการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 18 คน ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 งานกิจการสภา เทศบาลเมืองทุ่งสง ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา แล้วแต่กรณี 
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 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้ารับการอบรม 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาโดยผ่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
 6.4 ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงานเสนอประธานสภาเทศบาล 
เมอืงทุ่งสงทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
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   5.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 106 
มาตรการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่
ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
คุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลเมืองทุ่งสง มีบรรยากาศการท างาน แบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้มีบทบาทตรวจสอบ     
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของเทศบาล เมืองทุ่งสงเพ่ือให้            
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยลดปัญหาทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 18 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงส าหรับใช้ในการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น        
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เทศบาล ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าใจบทบาท และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 107 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล  

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา
จากเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท และต้องท าหน้าที่ของตนอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในเรื่องต่างๆ    
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจ หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 18 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
  - การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี 
  - การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  - การติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 10.2 ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

232 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 108 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของคนหรือพวกพ้องดีกว่า  
ส่วนร่วม การยกย่องชูคนรวยการแสวงหาผลประโยชน์จาการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพล
รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และมีปัญหาบางส่วนเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และความม่ันคงของประเทศ 
 ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 120 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 6.2 สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 6.3 เป็นผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตในการจัดท าโครงการต่างๆ 
 6.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 10.2 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือจากประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
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   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 109 

มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ             
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ 
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่ าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ       
ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมมือใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 



แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 120 คน 

6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 6.2 มีการเผยแพร่แนวทางหรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริตร่วมกัน 
 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งเบาะแสหากพบปัญหาการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีทุกภาคส่วนมีความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 


