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ค าน า 

    การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ต่อมาส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0013/0075   
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่          
2 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์            
ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะชนปูองกัน
พฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว           
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็น
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผล        
ในทางปฏิบัติ อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 
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            เทศบาลเมืองอรัญญิก 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
   การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  
   ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
   1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
   5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
   สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้  
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  
   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน          
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่            
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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   5) การได้รับค่าตอบแทนทีไ่ม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้ าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
   6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย    
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
    แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม            
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน        
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ าน าจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย    
มาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก     
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม      
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด    
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน   
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)      
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จดัการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  
   4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย  
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                              หน้า 3 



   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง     
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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รายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

มิติท่ี 1 การสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติท่ี 2 การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

มิติท่ี 3 การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร

สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร ทั้ง
ข้าราชการ การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น  และฝุ าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(รวมพลังสามัคคี พัฒนาศาสนสถาน
ช าระล้างจิตใจ) 
(2) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร และบุคลากร กองการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
(4) โครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ี 

10,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

50,000 

10,000 
 
 

20,000 
  
- 
 
 

50,000 

10,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

50,000 

10,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 

20,000 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

25,000 
 

 

1.2 การสร้ างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

(1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรญัญิก 
(3) โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกนิได ้

100,000 
100,000 

 
30,000 

100,000 
100,000 

 
30,000 

100,000 
100,000 

 
30,000 

100,000 
100,000 

 
30,000 

20,000 
- 
 
- 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

(1) โครงการอุดหนุนการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนสะพานท่ี 3 
(2) โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมอืง
อรัญญิก หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 

45,000 
 

1,500 

45,000 
 

1,500 

45,000 
 

1,500 

45,000 
 

1,500 
 

45,000 
 

1,500 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการ เพื่อปูองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก 

0 0 0 0 0  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

(1) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมือง
อรัญญิกประจ าปี 
(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมือง
อรัญญิ ก  เ พื่ อออกแบบระบบกา ร
ให้บริการประชาชนประจ าปี 
(3) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี เมื องอรัญญิก 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
(4) มาตรการปูองกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
(5) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
( 6 )  กิ จกรรมการพัฒนาแผนแล ะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
(7 ) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
(8) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 

20,000 
 
 

50,000 
 
 

 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

20,000 
 
 

50,000 
 
 

 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20,000 
 
 

50,000 
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

20,000 
 
 

50,000 
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 

 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ

และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) มาตรการลดขั้ นตอนและระยะ        
เวลาการปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
( 3 )  ม า ต ร ก า ร ม อ บ อ า น า จ ข อ ง
นายกเทศมนตรี 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 
 

0 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

(1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
(2) มาตรการแต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 3 การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลเมือง
อรัญญิกประจ าป ี
(2) โครงการติดตั้งซ่อมแซมเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก 
(3) โครงการจา้งเหมาพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาล
เมืองอรัญญิก 
(4) โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สาย 
(5) โครงการ Call center สายดว่น
บริการประชาชน 
(6) โครงการจดัเหมาพัฒนาและ
ปรับปรุง website เทศบาลเมือง
อรัญญิก 
(7) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย 

40,000 
 
 

200,000 
 
 

70,000 
 
 

100,000 
1,000,000 

 
70,000 

 
 

- 
 

40,000 
 
 

200,000 
 
 

70,000 
 
 

100,000 
1,000,00 
 
70,000 

 
 
- 
 

40,000 
 
 

200,000 
 
 

70,000 
 
 

100,000 
1,000,00 
 
70,000 

 
 
- 
 

40,000 
 
 

200,000 
 
 

70,000 
 
 

100,000 
1,000,00 
 
70,000 

 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

180,000 
 

 

 3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ประชาคมเพื่อจดัท าแผนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

20,000 20,000 20,000 20,000 -  

 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

150,000 150,000 150,000 150,000 50,000  
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 4 การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

0 0 0 0 0  

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 

0 0 0 0 0  

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

โครงการอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 -  

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

 

0 0 0 0 0  

หมายเหตุ  (0) = ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   (-) = ไม่ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (รวมพลังสามัคคี พัฒนาศาสนสถานช าระล้างจิตใจ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่า   
ในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ก่อให้การหลงผิด
และมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ขาดความสามัคคี เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีความสมัครสมานสามัคคี  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (รวมพลังสามัคคี พัฒนาศาสนสถานช าระล้างจิตใจ)  ขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและฟังธรรมเทศนา และสามารถน า
หลักค าสอนทางพุทธศาสนาไปใช้เสริมสร้างคุณธรรมในชีวิตประจ าวันได้ 
4. เป้าหมาย 
 จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจน เด็ก เยาวชน และประชาชน  1 ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 6.๑ ฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
  6.2 นั่งสมาธิภาวนา กิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 โทรศพัท์ 055-377730 ตอ่ 400 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตัดสินร้อยละ 80 
 10.2 คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินนโยบายของรัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งมี
บทบาทส าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือน า ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงได้ออก
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน, คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลได้ออกประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558, คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ. พิษณุโลก) ได้ออก
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นหลักการแนวทาง
ปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน และเทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดท าประกาศเทศบาลเมือง
อรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลเมือง
อรัญญิก โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักจ้าง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน ปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า            
ทุกสิ่ง ด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง           
เป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 
  คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรของเทศบาลถือได้ว่าเป็นกลไก
หลักของเทศบาลในการให้บริการประชาชน ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง การท างานอาจจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหา
ได้ ก็จะท าให้สภาพจิตใจเสื่อมถอยลงเกิดความเครียดมากขึ้น ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตและการท างาน ท าให้ไม่มีสมาธิใน
การท างาน ท าให้การท างานเกิดข้อบกพร่องและผิดพลาด ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาลจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิกขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีส านึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ เพ่ือให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งสามารถที่จะด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล จากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิต ท าให้สังคมอยู่
อย่างสงบสุข การจัดโครงการฯ จะเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึก 
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว การท างานและการบริการประชาชน ตลอดจนทั้งปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตมากขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้   
  3.2 เพ่ือปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา  
       3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานแห่ง
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และสามารถนาคุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

3.4 เพ่ือให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด รู้จักท าจิตใจให้สงบ ปรับจิตใจให้เข้มแข็ง
สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้  
      3.5 เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น 
    3.6 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตระหนักถึง ความส าคัญของ
จริยธรรม ว่าเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับชีวิตและมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้  
4. เป้าหมาย 
        คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 65 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร “วัดใหญ่” ถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก          
จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ ฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม ในการด าเนนิชีวิต 
  6.2 นั่งสมาธิภาวนา  

6.3 กิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งชี้น าทางในการด าเนินชีวิต 

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักตนเอง รู้จักตัดสินใจเลือกทางด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง   
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบริการประชาชน ที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  10.4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความขยันหมั่นเพียร มรีะเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร และบุคลากรกองการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
   สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน    
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
   นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม โรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
ในเด็กเพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งส่งเสริมให้ครู      
มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสามารถถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ต่อไป 
   ดังนั้น กองการศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารและบุคลากรกองการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร และบุคลากรกองการศึกษา 
  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได ้
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ 
4. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.๑. จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.๑ ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ 
4.๒ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ตามท่ีกองการศึกษาก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
   ๕.๑ วางแผนการด าเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
ติดต่อประสานงานวิทยากร 
   ๕.๒ ด าเนินการจัดงานตามท่ีได้วางแผนไว้ 
  ๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการด าเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค 
   ๕.๔ คณะกรรมการน าผลการประเมินผลโครงการ มาสรุปผลและสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ท าโครงการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีต่อไป 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ กองการศึกษา เทศบาล
เมืองอรัญญิก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารและบุคลากรกอง
การศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกงบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ 
   ๑๐.๒ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในเทศบาล
เมืองอรัญญิกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงต้องให้การ
ต้อนรับให้ความสะดวก เป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่
ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย และต้องไม่กระท าการ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจ
ท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ดังนั้นคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในเทศบาลเมืองอรัญญิกจึงควรยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
   1. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  2. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  4. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
  5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  7. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   8. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชพีขององค์กร     
   เ พ่ือให้ เป็น ไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมดั งกล่ าว  จึ ง ได้ จัดท า โครงการอบรม                     
ด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติมีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้าง
ให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ทั้งพระราชบัญญัติ       
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับการอนุมัติ การขออนุญาต การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ อนุญาต การอุทธรณ์โต้แย้ง การพิจารณา
อุทธรณ์ รวมทั้งการกระท าอ่ืนใดในการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีหลักการในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน มิให้เกิด
ความสับสน ลักลั่น หรือต่างคนต่างเลือกวิธีปฏิบัติตามอ าเภอใจ โดยมิได้ค านึงถึงความยุ่งยาก ยากล าบาก หรือ
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้มาขอใช้บริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองอรัญญิก 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิกมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 50 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3) อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก 
  2. ประสานงานกับบุคลากรในเทศบาลเมืองอรัญญิก  
  3. ติดต่อวิทยากร 
  4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
  5. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  6. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  25,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. ระดับผลผลิต  (output)          
   (1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปูาหมาย 
   (2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                     
พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการอนุมัติ การขออนุญาต การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ อนุญาต การอุทธรณ์โต้แย้ง การพิจารณา
อุทธรณ์ รวมทั้งการกระท าอ่ืนใดในการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 (3) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2. ระดับผลลัพธ์ (outcome) 
  (1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติหน้าที่ร าชการ อย่างมีความสุขตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
  (๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองอรัญญิกมีความมั่นใจในการปฏิบัติราชการ เมื่อยึดหลักการตามกฎหมายและหลักคุณธรรมจริยธรรม 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคน
ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
  ในปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ ากัดซึ่งเป็นพ้ืนที่กึ่งเมือง จึงท าให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ไม่ทราบถึงการท าการที่ถูกต้องและปลอดภัย เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบลอรัญญิก  ได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นมา เพ่ือให้ประชาชนภายใน
เขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทาง
สายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  โดยใช้
ปัจจัยด้านพื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค  มีส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณ
บ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย 
โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนา     
การเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าสร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลอรัญญิก มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 
  3.๒ เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 

        3.๓ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 

          3.๔ เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

         3.๕ เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 วัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก กองสวัสดิการสังคม แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ)  โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  20,000.- บาท        
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ระดับผลผลิต (output)   
 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต า บลอรัญญิก สตรี  ผู้สู งอายุ  เยาวชน 
เกษตรกร คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
10 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ 2565 
  ระดับผลลัพธ์ (outcome) 
  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลอรัญญิก สตรี  ผู้สู งอายุ  เยาวชน 
เกษตรกร คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
10 หมู่บ้าน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ
พ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกัน    
และกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันเกิด         
เป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน     
อันจะส่งผลให้แก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เสริม อันจะ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น    
ของตนเอง ตามมาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท า (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ       
มาตรา 54 เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่ น     
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และ
การเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพบนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพ่ึงตนเองและเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 
 6.3 ด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 100,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 500 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ระดับผลผลิต (Output) 
 - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 10.2 ระดับผลลัพธ์ (Outcome) 
 - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 10 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม และมีรายได้เสริม
เพ่ิมขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ        
กับรายจ่ายการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายมีรายได้  
เสริมจากการขายผลผลิตเกษตรกรที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ว่างงานได้มีโอกาสผลิตผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน      
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีความช านาญ สามารถน าไปเป็นอาชีพที่ถาวรได้ในอนาคต และสามารถ
ช่วยจุนเจือฐานะทางครอบครัวและมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว       
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการกินอยู่อย่างประหยัดและพอเพียง 
4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ จ านวน 50 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 6.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 500 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนคนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 
 10.2 ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ ในครัวเรือน 
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  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการอุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสะพานที่ 3 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขาดระเบียบวินัย ซึ่งท า
ให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมที่ต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ 
ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ ส าหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการท างาน
ที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 ว่าด้วยความมุ่งหมาย หลักการจัดการศึกษา 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญหา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 สภาพคนไทยในปัจจุบันนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี
จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น 
ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากข้ึนจนน่าวิตก ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพ
และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จึงเห็นควรน านักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้
รู้จักควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเอง น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
 โรงเรียนสะพานที่ 3 จึงเล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
ต้องการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยเฉพาะการเป็นคนดี นั้น ต้องอาศัยการฝึกอบรม
ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีตามที่สังคมต้องการ และจะได้เยาวชน
ของชาติที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี อันเป็นผลท าให้อยู๋ในสังคมอย่างสงบสุข ไม่เป็นปัญหาให้กับชุมชนและ
ประเทศชาติ จึงได้จัดโครงการอุดหนุนการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ขึ้น และตระหนักถึงความส าคัญในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณลักษณะ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และเห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถน ามาปฏิบัติทั้งในชีวิตประจ าวัน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข บนพื้นฐานของการรู้จักกิน รู้จักอยู่ และรู้จักฟัง 
 ทางโรงเรียนจึงก าหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ แต่เนื่องจากเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เพียงพอ
ทางโรงเรียนสะพานที่ 3 จึงขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองอรัญญิกเพ่ิมเติม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมในด้านการท าความดีแก่นักเรียน 
 3.3 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสะพานที่ 3 จ านวน 148 คน ได้รับการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสะพานที่ 3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 ประชุมคณะกรรมการ และชี้แจงโครงการในที่ประชุม 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานก าหนดกิจกรรม 
 6.3 ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองอรัญญิก 
 6.4 ติดต่อสถานที่ 
 6.5 อยู่ค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
 6.6 ประเมิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 8.1 ขอเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 45,000 บาท 
 8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 นางสาวส้มเกลี้ยง ธูปบูชา 
 โรงเรียนสะพานที่ 3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนได้รับการฝึกอบรม และเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน      
ให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม 
 3.2 เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ให้นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม 
 4.2 เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็ก ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 
6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 6.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 1,500 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 500 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมต่อตนเองและสังคม 
 10.2 เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการเสียสละ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม 
 10.3 เด็กท าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)   
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน          
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง    
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ าน งทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
   10.2 ผลลัพธ์ 
    - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
    - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิกประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
  การประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้     
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้          
โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกรอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 ด้านคุณภาพให้บริการของตัวชี้วัดที่ 1 ซึ่งพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของ   
ผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน
หรือภายนอกพ้ืนที่จังหวัดที่ได้มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.
พิษณุโลก) เรื่อง ขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เทศบาลจัดจ้าง เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) เพ่ือส ารวจงานบริการที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน อย่างน้อย 4 งานบริการ และรายงานผลการประเมิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานด้านการใช้บริการประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือศึกษาและส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มารับบริการหรือ
ติดต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก  
  3.2 เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามมิติที่ 2 มิติ ด้านคุณภาพ             
การให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  3.3 เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อความพึงพอใจของประชาชน ผู้มาใช้บริการมี
ต่อการบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
  3.4 เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการของเทศบาลเมืองอรัญญิก ต่อไป 
4. เป้าหมาย 
            ผู้รับบริการโดยตรง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลอรัญญิก เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 400 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 10 หมู่บ้าน  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก 
 6.2 ก าหนดงานบริการด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญและมีปัญหา และต้องการปรับปรุงพร้อมทั้งก าหนด
ประเด็นการส ารวจ และกลุ่มเปูาหมาย    
  6.3 ประสานงานกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพ้ืนที่จังหวัด  ที่ได้รับ    
การขึ้นบัญชีสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง ขึ้น
บัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เทศบาลจัดจ้าง เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามมิติที่ 2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)   

6.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
6.5 สรุปและรายงานผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจตามงานบริการด้านต่าง ๆ  

         6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ข้อ 4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ จากเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจ าปีงบประมาณ 2565 งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลเมืองอรัญญิกทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ 
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

10.2 เทศบาลเมืองอรัญญิก สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลอรัญญิก เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมือง
อรัญญิก ที่มีต่อความพึงพอใจของเทศบาลเมืองอรัญญิกในด้านการบริการต่าง ๆ ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิก เพ่ือออกแบบระบบ
การให้บริการประชาชนประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานแก่ประชาชน ได้แก่ การพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค การจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการจัดการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น 
การปรับปรุงระบบบริหารราชการไทยให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน จึงต้องด าเนินตามแนว
ทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งต้องอาศัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
เพ่ือออกแบบระบบการให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงจัด โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิก เพ่ือออกแบบระบบการให้บริการประชาชนประจ าปี ขึ้น         
เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก และน าไปออกแบบปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิก 
เพ่ือออกแบบระบบการให้บริการประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
6. วิธีด าเนินการ   

6.1 จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  
  6.2 ประสานงานกับงองค์กรหรือสถาบัน เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
จากเทศบาลเมืองอรัญญิก เพ่ือออกแบบระบบการให้บริการประชาชนประจ าปี 
6.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 

6.3 สรุปและรายงานผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ได้รับข้อมูลจากตัวแทนประชาชนครบถ้วน ร้อยละ 90 
 10.2 สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการมาออกแบบระบบ และ
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ เทศบาลมีหน้าที่   
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ     
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย
และอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก       
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก  

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนราษฎรให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด    
แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขที่บ้าน และแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน โดยด าเนินการ ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองอรัญญิก เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
 ในขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฎรได้ก าหนดแนวทางเพ่ือปูองการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน โดย 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่
ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนมุัต ิ
 - ใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบ เพ่ือปูองกันการทุจริตทางการทะเบียนราษฎร โดยนายทะเบียนท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการ
ตรวจสอบและปูองกันการทุจริตทางงานทะเบียนราษฎรในช่องทางระบบสารสนเทศ (Mis) ภายในเครือข่าย
กรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http:intranet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ       
เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ปูองกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนราษฎร 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนราษฎร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
   6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
   10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนราษฎร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก 
5. พืน้ที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเทศบาลเมือง
อรัญญิก  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย 

4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 200 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลเมืองอรัญญิก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่           
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                            หนา้ 36 
 



7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 200 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย           
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี     
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ     
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  
ราชการ พ.ศ. 2558  
   ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว  
    6.3 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
    6.4 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม้ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต  
   - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
   10.2 ผลผลิต  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้จัดท ามาตรการ
มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย  
  4.1 ปรับปรุงขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
 4.2 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา  
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองอรัญญิกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น        
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง  รัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ  ของ
ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิกภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมายคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่ง 
  6.3 ส าเนาค าสั่ง แจ้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ    
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การทีน่ายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ                
รองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร ี
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ              
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 

โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

รอ้ยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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  2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม  เป็นทุนทางสังคมท่ีมีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความม่ันคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
และสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่าง ๆ มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มีการถ่ายทอดจาก
บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุท าหน้าที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น
ที่ยังไม่รับการเก็บรวบรวมเป็นระบบ และผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้  
และประสบการณ์การด าเนินชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถแนะลูกหลานในชุมชนให้ด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาส่งเสริมอย่าง เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอ่ืนของ
ชีวิต สามารถเลือกท าในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา เนื่องจากลูกหลานเติบโต มีงานท าแล้ว ย่อมหมด
ภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้ลูกหลานย่อมมีความเกรงใจ ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วยแล้วย่อมได้รับความนับถือ
ย าเกรงจากลูกหลานบริวารทั้งปวง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพภูมิความรู้ ที่
เป็นการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนแล้ว ผู้สูงอายุยังสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้เกิดภาระ
แก่ครอบครัวและสังคม จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นทุนทางสังคมที่
มีค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของ
ลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น ค าแนะน าสั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว โดยในปัจจุบันประเทศได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนวิทยากรสมัยใหม่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ประชากรไทย มี
อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง และประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเหล่านี้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดี และสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิต    
ก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นพลังส าคัญแทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน สังคม 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 มาตรา 50 เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท า (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้จัดโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยสูงอายุอย่างต่อเนื่อง   
จากการผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้และประสบการณ์การด าเนินชีวิต            
ที่มีศักยภาพ มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชนให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว  
ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอ่ืนของชีวิต สามารถเลือกท าสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเอง
ปรารถนา ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมิความรู้ที่เป็นการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้อื่นแล้ว ผู้สูงอายุยังสามารถดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้เกิดภาระแก่ครอบครัว และสังคม จึงนับเป็น
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง   
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

 3.2 เพ่ือฝึกทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่สนใจ 
 3.3 เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้คงไว้ตลอดไป 
4. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก  จ านวน  70  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ลานโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 อบรม บรรยาย แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  ระยะเวลา  1  วัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ระดับผลผลิต (output)   
 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 70 คน เข้าร่วมฝึกอบรมตาม
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ   
 10.2  ระดับผลลัพธ์ (outcome) 
 เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 70 คน เข้าร่วมฝึกอบรมตาม
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร    
ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 
เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖5 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางตู้/กล่องรับความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ทาง Facebook 
หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมือง อรัญญิกขึ้น              
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้          
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
     3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองอรัญญิก  
  6.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองอรัญญิก
ให้ประชาชน และบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมือง
อรัญญิก ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน          
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาท และการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้           
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอรัญญิกประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง พึงปฏิบัติเ พ่ือให้เกิด    
การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองอรัญญิก ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลเมืองอรัญญิกมีความโปร่ งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับ
รู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้ว จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ืออบรมให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง
อรัญญิก 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้มใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน 40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ร้อยละ 80 
 10.2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก ประชาชนทั่วไป มีความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการติดตั้งซ่อมแซมเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีอ านาจหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีคว าม
จ าเป็นต้องติดต้ังปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้านให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกต ิ
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซม เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีครุภัณฑ์ อาทิ Poweramp , mixer powermap,
ล าโพงฮอร์น , ไมโครโฟน , เครื่องเล่น Cd/Mp3 สายส่งสัญญาณเสียง ค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ จ านวน     
10 ชุด ให้ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน ซึ่งการติดตั้งและซ่อมแซมแต่ละหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน เนื่องจากระยะทาง
ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ท่ีซ่อมแซม หรือจ าเป็น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
  จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 200,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านและในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
 10.2 หมู่บ้าน ชุมชน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ชุมชน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ ากัด      
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและขาดความเชี่ยวชาญในระบบดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องจ้างให้บริษัทผู้ผลิต
หรือองค์กรที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญ เข้ามาด าเนินการ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ              
เพ่ือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ         
ได้อย่างสูงสุด  
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิก ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรม
ต่าง ๆ  
4. เป้าหมาย 
 ระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีความทันสมัย สะดวก ส าหรับการให้บริการประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 70,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการด้านสารสนเทศของเทศบาล ร้อยละ 80 
 10.2 ประชาชนได้รับการบริการ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สาย (ชุดภาคส่งสัญญาณ และชุดภาครับสัญญาณ) ในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญและก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดด้านหนึ่ง คือ 
การให้ความรู้และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางและเท่าเทียม   
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่าง ๆ เทศบาลเมืองอรัญญิก       
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สายให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ สร้างการ
มีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้าน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สายให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งการซ่อมแซม แต่ละจุด
ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีซ่อมแซม หรือจ าเป็น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านและในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
 10.2 หมู่บ้าน ชุมชน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ชุมชน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการ call center สายด่วนบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสภาพสังคมในพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกในปัจจุบัน ก าลังปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิตอล ประชาชน
ต้องการความสะดวกสบายในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก การบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนมี
โอกาสรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้สะดวกรวดเร็ว เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงจัดท าโครงการ 
call center สายด่วนบริการประชาชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือน าระบบสายด่วน call center มาช่วยรวบรวมงานการขอรับบริการ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน       
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน ลดขั้นตอน โดยจัดท าระบบการประสานงานการ
ขอรับบริการการแจ้งปัญหาร้องเรียนไปยังส่วนราชการ สามารถแก้ไขปัญหาและบันทึกข้อมูลลงระบบได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับเทศบาลเมืองอรัญญิก 
4. เป้าหมาย 
 จัดท าออกแบบระบบสายด่วน call center พร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมส าหรับบริหาร
จัดการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 1,000,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลการ
ให้บริการได้รวดเร็วขึ้น 
 10.2 ประชาชนได้รับช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาล
มากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนในการขอรับบริการและแจ้งปัญหาร้องเรียนได้รวดเร็วขึ้น ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการ
ของเทศบาลในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการจัดเหมาพัฒนาและปรับปรุง website เทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีนโยบายในการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้จัดท าโครงการจัดเหมาพัฒนาและ
ปรับปรุง website เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบเนื้อหา การน าเสนอ website ของเทศบาลเมือง
อรัญญิกให้ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบเนื้อหา การน าเสนอ website ของเทศบาลเมืองอรัญญิก        
ให้ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร พัฒนาระบบบริหารจัดการ website ส าหรับผู้ดูแล 
4. เป้าหมาย 
 Website มีโครงสร้างรูปแบบที่ทันสมัยน่าสนใจ มีระบบการบริหารจัดการ ส าหรับผู้ดูแลระบบ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ   
 จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน 70,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนพึงพอใจในการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80  
 10.2 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองอรัญญิก มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญและก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดด้านหนึ่ง  คือ 
การให้ความรู้และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางและเท่าเทียมมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่าง ๆ โดยในปัจจุบันจ านวนประชากร
และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จึงท าให้หอกระจายข่าวทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายที่
มีอยู่เดิมไม่สามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนในต าบลอรัญญิกได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงมีความ
จ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  ชุดภาครับสัญญาณ (ชุดลูกข่าย) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นโยบาย และการจัดโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลเมืองอรัญญิกผ่านเครื่อง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลอรัญญิกอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนหรือชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนหรือชุมชนได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  ติดตั้งชุดภาครับสัญญาณหอกระจายข่าวไร้สาย ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 3 จุด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 จุด 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการหอกระจายข่าวของชุมชนภายในต าบลอรัญญิก 
 6.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการและสรุปผลเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 6.3 ก าหนดจุดติดตั้งหอกระจายข่าว 
 6.4 จัดท าแผนและงบประมาณในการด าเนินการ 
 6.5 จัดท ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 งบประมาณ 180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอรัญญิก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีความ
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู้ และต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝุาย
จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการ่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกคน
ยอมรับซึ่งกันและกัน การรวมตัวของประชาชนที่หลากหลายท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดองค์ความรู้ และ
ต่อเชื่อมประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องสร้างการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิหน้าที่ และบทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง
เกิดการประสานงานงบประมาณระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในแนวราบกับท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ และในแนวดิ่งกับ
ส่วนกลาง 
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอนการ
ฝึกอบรมชุมชนที่เข้มแข็ง จะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชน และมี
การขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน “สร้างพลัง
ชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” 
 กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผนด าเนินการร่วมรั บผลประโยชน์ และร่วมติดตาม
ประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน 
 แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอก
ชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน เป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนมากกว่า 
วัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุนการบูรณาการมีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ 
แผนงานและงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองอรัญญิกด้วย 
 กระบวนการจัดท าแผนชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน และ
ชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึก และความรับผิดชอบของประชาชน/ชุมชน ให้มีจิตสาธารณะและร่วมกัน
คิดร่วมกันจัดหาร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพ่ือให้รู้และเข้าใจตน โดยใช้กระบวนการชุมชน คือ การส ารวจข้อมูล
ปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไขแล้วก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา
ตนเอง/หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม/โครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพัฒนา ใน
ลักษณะจากชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน โดยใช้กระบวนการแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมี     
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือน าแผนชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต าบลอรัญญิกต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิดเป็น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 10 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ  
 ประชุมชี้แจง ออกประชาคม 10 หมู่บ้าน และบูรณาการแผนชุมชนต าบลอรัญญิก  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 500 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ระดับผลผลิต (output) 
  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมจัดท าแผนชุมชน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
 10.2 ระดับผลลัพธ์ (outcome) 
  - เทศบาลเมืองอรัญญิก น าข้อมูลจากการท าแผนชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิกดีข้ึน 
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3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕63 มาตรา ๕๐ (๙) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยการประชาคมท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  ดังนั้น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองอรัญญิกจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมถึงการทบทวน เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนภายใต้กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลเมืองอรัญญิกจังได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิกข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
  3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลอรัญญิก 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.4 เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ   
4. เป้าหมาย 
           คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
อรัญญิก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน อสม. อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อพม. เยาวชน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ และ
ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเพื่อใช้ในการจัดทท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลอรัญญิก  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

6.3 จัดประชุมคณะกรรมด าเนินโครงการฯ เพ่ือซักซ้อมแนวทาง ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน 

6.4 จัดเตรียมเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
6.5 ส่งหนังสือ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

  6.6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.7 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล แนวทางน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.9 เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ผ่านความเห็นชอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติและประกาศใช้ 
  6.10 แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ แจ้งสภาเทศบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
  6.11 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณจ านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวเบญญพร สุวรรณ์แจ่ม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุประชาคมมากกว่าร้อยละ 80 
 10.2 จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถน าไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบสะสม มากกว่าร้อยละ 40 ต่อปีงบประมาณ 
 10.3 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                            หนา้ 59 
 



  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์     
ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ         
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ          
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน     
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม     
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ      
การตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เทศบาลเมืองอรัญญิกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิกข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฎิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น และอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน ร่วมตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างาน มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลอรัญญิก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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  4.3 การส่งเสริมบทบาท การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตลอด  นับวันจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับปัญหาความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์   
มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรม      
ในเชิงลบร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ    
 เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้จัดท าโครงการอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริม   
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด   
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง 
และสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 70 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 800 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้อยละ 90 
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานไม่เกิดข้อผิดพลาด 
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  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลอรัญญิก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก 
โทรศัพท์ 055-377730 ตอ่ 100 โทรสาร 055-377730 ตอ่ 100 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
10.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต . 
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