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        จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์            
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหา
และสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างฯ เผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance & Clean 
Thailand ) ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม 
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

          ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงแสดงเจตจานงในการ
ต่อต้านทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 



   บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 

      การวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้นในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

      การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการ
ต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
     ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อาจจ าแนกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
   1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง 
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
   5) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก   
        ภาคส่วนต่างๆ 
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

      สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 

   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า
ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 
   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต 
ในเชิงนโยบายที่ทาให้ การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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   5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา 
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
   6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัว
มากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา 
เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

      ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมา     
ภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ  
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมา  
ภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การการปฏิบัติ โดย
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
      ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
      การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่ บ่อนท าลาย      
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง มีความสลับซับซ้อนจนยากแก่
การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานราชการจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



และประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ ฯ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 
  
     เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลรังกาใหญ่  

 3.  ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4.  สร้างกลไกและพัฒนาระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ให้มี 
       ความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข็มแข็ง 

4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

5. เพ่ือให้ทกุภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของบุ
คลาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 



 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ตลอดจนประชาชนมีจิตส านึกใน

เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้อองกันและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีระบบคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การ

จัดท าแผนป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
       
 

ประโยชน์ของการจัดทาแผน 
 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการเป็นต้นแบบด้านการ

ป้องกันการทุจริต 
 



ส่วนที่ 2 















ส่วนที่ 3 



 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   (1) มาตรการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พร้อมทั้งประกาศใช้บังคับ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักมาตรฐานทาง 
จริยธรรม 
   (2) หลักการและเหตุผล 
         เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้
มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย 
   (3) วัตถุประสงค์ 
         (1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเป็นสากล 
         (2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         (3) ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
         (4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามล าดับ 
         (5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   (4) เป้าหมาย 
         ข้าราชการการเมืองและข้าราชการทุกระดับของเทศบาล 
   (5) ระยะเวลาดาเนินการ 
         พ.ศ.2561-2564 
   (6) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สานักปลัดเทศบาล 



                     

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์   
        ทับซ้อน 
      (1) กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (2) หลักการและเหตุผล 
           รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้ าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
           เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้
ต่อไป 
      (3) วัตถุประสงค์ 
           (1) เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
           (2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รับชัน 
      (4) เป้าหมาย 
               บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
      (5) พ้ืนที่ดาเนินการ 
               เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  
      (6) วิธีดาเนินการ 
           (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
           (2) จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           (3) ตรวจสอบความถูกต้อง 
           (4) จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           (5) แจกจ่ายให้บุคลากร 
      (7) ระยะเวลาดาเนินการ 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      (8) งบประมาณด าเนินการ 
               ไม่ใช้งบประมาณ 
      (9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               งานนิติการ ส านักปลัด 
 



 
     
(2) กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้ 
    เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
    (2.1) หลักการและเหตุผล 
          ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ103 เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 100 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
          เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการเข้าใช้งานในแอพพลิเคชั่นของส านักงาน
ป.ป.ช. ดังกล่าว เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
    (2.2) วัตถุประสงค์ 
          (1) เพ่ือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
          (2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับมาตรา 100 การขัด กันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
    (2.3) เป้าหมาย 
          บุคลากรของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
    (2.4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
           เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
    (2.5) งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
    (2.6) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           งานนิติการ ส านักปลัด 



 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
     2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
     (1) กิจกรรมผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     (2) หลักการและเหตุผล 
         ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในระบบราชการ 

          เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดย
มุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว 
 

     (3) วัตถุประสงค์ 
      (1) เพ่ือการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
      (2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต 
      (3) ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
      (4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
      (5) กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

(4) เป้าหมาย 
    บุคลากร ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
(5) พ้ืนที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
(6) งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 



                

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
         (1) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
   2.2.2  (1) มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เบิกจ่ายงบประมาณตรงตามรายละเอียด 
                   ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
         (2) การเปิดเผย การประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ฯ 
                  ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
   2.2.3  (1) กิจกรรมจัดให้มีคู่มือบริการประชาชนส าหรับให้การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
         (2) กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือตามภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง 
                   ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

       3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
        (1) จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
        (2) หลักการและเหตุผล 
               พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ
สม่ าเสมอ 
                ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการ
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอพิมาย จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
         (3) วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
           ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
           ๓. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
         (4) เป้าหมาย 
                    เจ้าหน้าที่ บคุลากรของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ทุกคน 
         (5) พ้ืนที่ด าเนินการ 
                    เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 



 

 (6) วิธีด าเนินการ 
     6.1 การบันทึกข้อร้องเรียน 
     6.1.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ–สกุล ผู้ร้องเรียนที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ 
เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
     6.1.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึก 
ข้อร้องเรียน 
     6.2 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
     6.2.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล
แก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
     6.2.2 ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ 
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6.2.3 ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ให้ด าเนินการประสานงาน 
แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
     6.2.4 ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ให้ด าเนินการประสาน แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
     6.2.5 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการ
จดัซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจาณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือดาเนิน
การตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 6.3 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
       ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
ต่อไป 
 6.4 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ทราบ 
     6.4.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าสัปดาห์ รายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพิมาย
ทราบทุกเดือน 
     6.4.2 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนามาวิเคราะห์ การจัดการข้อร้องเรียน
ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 (7) งบประมาณดาเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
 (8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 



                  

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (1) โครงการจัดท าประชาคม 
       (2) หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 50 (9) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 (1) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นคือ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนงบประมาณ
ประจ าปีเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ถูกต้องตามกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้  
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       (3) วัตถปุระสงค์ 
           1. ให้ประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน โดยร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของ
พลเมือง ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
           2. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ใน
เอกสารงบประมาณประจ าปีและแผนการด าเนินงาน 
       (4) เป้าหมาย 
                ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่
เทศบาล ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาล 
       (5) วิธีการด าเนินการ 
           1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
           2. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
           3. เตรียมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
           4. ท าหนังสือแจ้งเวียนผู้เข้าร่วมประชุม 
           5. จัดประชุมประชาคม ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
                  6. สรุปผลการประชุมและน าข้อมูลเสนอแนะจากที่ประชุม ที่เป็นปัญหาความต้องการเพ่ือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามศักยภาพของเทศบาล  
            
 



                      

        
  (6) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลรังกาใหญ่    
  (7) ระยะเวลาดาเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
  (8) สถานที่ด าเนินการ 
        พ้ืนที่หมู่ 1-20 ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
  (9) งบประมาณ 
     50,000 บาท 
  (10) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       1. เทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน เพ่ือนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ 
       2. เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการ
พัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

(1) กิจกรรมการจัดท าระบบรายงานการควบคุม ภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประกาศให้ 
สาธารณชนทราบ 

  (2) หลักการและเหตุผล 
        การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดในเอกสารค าแนะน า การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 
ระบบการควบคุมภายใน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงาน
ของ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 



 

(3) วัตถุประสงค์ 
    (1) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
    (2) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4) ระยะเวลาดาเนินการ 
    ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
(5) ผู้รับผิดชอบ 
    ทุกส่วนราชการของเทศบาล 
(6) ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัดเทศบาล 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 
* โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามภารกิจตามมิติดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างที่ 
   เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้มีการด าเนินการตามโครงการโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 

ส่วนโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ที่มิได้ปรากฏในส่วนที่ 3 นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ
ตามล าดับจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 


