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คำนำ 

  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 
2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
ทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 
2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนา
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 

  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘ โครงการ ดังนี้ 

   มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๑๘ โครงการ 
   มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๒๙ โครงการ 
   มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๑๐ โครงการ 

   มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ 
โครงการ 

   ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
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 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
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สารบญั 

 

 หน้า  

คำนำ              ก - ข 

ส่วนที่ 1 บทนำ          1 - ๑๓ 

  1. การประเมนิความเสี่ยงการทจุริต   

  2. หลักการและเหตุผล    

  3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

  4. เป้าหมาย  

  5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         ๑๔ - ๒๑ 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนนิการ  

  แยกตาม 4 มิต ิ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                    ๒๒ - ๑๓๑ 

ภาคผนวก                   ๑๓๒ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 
 

ลำดับ 

ที ่

ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู ้บริหารดำเนินการ
ตามนโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด
ต ่ อ ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง 

2. บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานปฏ ิบ ัต ิตาม
นโยบายของผ ู ้บริหาร 
โ ดย ไม่ ม ี กฎระ เบ ี ยบ
รองรับ 

3. บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
ห น ่ ว ย ง า น ไ ม ่ ใ ห้
ค ว ามส ำค ัญ ก ั บ ก า ร
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  เ อา ง าน
ส่วนตัวมาทำที ่ทำงาน 
ขาดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จ ร ิ ย ธ ร รมบ ุ ค ล าก รอ งค ์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น เ พ่ื อ
เสร ิมสร ้างว ัฒนธรรมองค ์กร
สุจริต(๑) 

2. โครงการเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต(๒) 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จร ิยธรรมในการป ้องก ันการ
ทุจริต(๓) 

4. โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาส ัมพ ันธ ์ความร ู ้ ด ้ าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๔) 

5. มาตรการจ ัดทำค ู ่ ม ื อการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(๕) 

6. โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่(๖) 
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7. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต(๗) 

๘.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพน ักงานเทศบาล  
ตำบลนาหนองไผ่(๘) 

๙ . โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือป้องกันการทุจริต (๙) 

๙.มาตรการการสร ้ า งความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)(๒๖) 

๑๐.มาตรการ NO Gift Policy 
(๓๒) 

๑๑.มาตรการแสดงเจตนารมณ์
ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบร ิหารงานของผ ู ้บร ิหาร
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ด ้วย
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (๓๓) 

๑๒.ประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู ้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(๓๙) 

 

13.มาตรการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (4๐) 
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14.โครงการ : กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลนา
หนองไผ่ (4๑) 

15.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือลดขั ้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประจำปี
งบประมาณ ๒๕6๖ (4๒) 

๑๖.โครงการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔๓) 

๑๗.มาตรการประเม ินความ
ค ุ ้มค ่าในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่(๔๔) 

1๘.โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน(6๐) 

18.พัฒนาศักยภาพ ผู ้บริหาร 
สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นพน ักงาน  
พนักงานจ้าง และผู ้นำช ุมชน
(69) 

19.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร (70) 
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2 การบริหารงานบุคคล ก า ร บ ร ร จ ุ แ ต ่ ง ตั้ ง 
โ ยกย ้ าย  โอน  เล ื ่ อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน  ไม่
เป ็นธรรม เอาแต่พวก
พ้อง หรือมีการเรียกรับ
เง ิน เพ ื ่ อให้ ได ้ ร ับการ
แ ต ่ ง ต ั ้ ง ห ร ื อ เ ล ื ่ อ น
ตำแหน่ง 

ปานกลาง ๑.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ”(๑๑) 

๒. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน ่วยงาน/บ ุคคลที ่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (๑๓) 

๓.ก ิจกรรมการมอบประกาศ
เก ียรต ิค ุณแก ่คณะกรรมการ
ชุมชน (๑๔) 

๔.โครงการเข ้าค ่ายพุทธบุตร 
ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ (๑๕) 

๕.โครงการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริต ตำบลนาหนอง
ไผ ่  อำเภอช ุมพลบ ุร ี  จ ั งหวัด
สุรินทร์ (๑๖) 

๖.มาตรการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (๑๙) 

๗.โครงการประเม ินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ (๒๐) 

๙ .มาตรการ เป ิ ด เ ผยข ้ อมู ล
สาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข ้อม ูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่(๒๔) 

๑๐ . โ ค ร งก า ร “ส ร ้ า ง ค ว า ม
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”(๒๗) 
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๑๑.การป้องกันการทุจริตในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง
ราชการ(๒๘) 

๑๒.โครงการจ ัดทำค ู ่ม ือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่(๓๕) 

๑๓.การประเมินความพึงพอใจ
ข อ ง ป ร ะช า ช น ท ี ่ ม ี ต ่ อ ก า ร
ให้บริการของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ (๓๗) 

๑ ๔ . โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน(๓๘) 

๑๕.มาตรการการออกค ําสั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ(๔๖) 

1๖. มาตรการ มอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี (๔๗) 

๑ ๗ . ม า ต ร ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสน ับสน ุนการ
จ ัดท ําแผนพัฒนาเทศบาลนา
หนองไผ่ (๔๘) 

1๘.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคมุภายใน (6๑) 

1๙.มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
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ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลตําบลนาหนองไผ่ (6๒) 

๒๐.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศ ักยภาพสมาช ิกสภาท้องถิ่น 
(๖๓) 

 

 

๒๑.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร(๖๔) 
 

3 กา รบร ิ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารพัสดุ 
และการใช ้ประโยชน์
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ข อ ง ท า ง
ราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้
เงินไม่เกิดประโยชน์กับ
ราชการ  

 

 

 

 

2. นำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปานกลาง 

 

1. การเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง(๒๑) 

๒.โครงการการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
(๒๒) 

๓. ชื่อโครงการกิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”
(๒๓) 

๔.โครงการ : สร้างความโปร่งใส
ในการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณ 
(๒๙) 

๕.โครงการ : การควบคุมการเบิก
จ ่ า ย เ ง ิ น ต า ม เ ท ศ บ ั ญ ญ ั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(๓๐) 
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๖. โครงการพ ัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ (๓๑) 

4 การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1.ไม่ให้บริการแก่
ประชาชนตามลำดับ อัน
เนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
หรือการให้สิทธิพิเศษแก่
คนบางกลุ่ม หรือมีการ
ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ขึ้น 

2.มีการเรียกรับเงิน
พิเศษจากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพ่ือ
แลกกับการให้บริการ 
หรือการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาติ 

3. ให้บริการไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน เช่น ใช้
เวลาให้บริการนานกว่าที่
กำหนดไว้   

สูง ๑.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (๑๐) 

๒,ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสา 
สร้างป่า ร ักษ์น ้ำ จัดกิจกรรม  
ปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  (๑๒) 

๓.โครงการสร้างภูมิคุ ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่(๑๗) 

๔.โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต (๑๘) 

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล (๒๕) 

๖.โครงการประชุมสภาสัญจร
(๓๔) 

๗. การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ(๓๖) 

๘.โครงการพ ัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)(๔๕) 

๙.โครงการจ ัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นโดยกระบวนการมีส ่วน
ร่วม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (๔๙)   
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1๐ .ต ิ ดตามและประ เม ินผล
แผนพัฒนา เทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ (5๐) 

1๑.โครงการ  เทศบาลตำบลนา
หนองไผ่เคลื่อนที่ พบประชาชน  
ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ . 
2566 (5๑) 

1๒.การดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบล
นาหนองไผ่ (5๒) 

๑๓.ก ิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข ้ อ เท ็ จ จ ร ิ ง ให ้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ (5๓) 

1๔.มาตรการแต ่งตั้ งต ัวแทน
ป ร ะ ช า ค ม เ ข ้ า ร ่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
(5๔) 

๑๕.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต (๕๕) 

๑๖.กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทจุริต
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
(๕๖) 

๑๗.กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (๕๗) 

๑๘.กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช ้จ ่ายเง ินให ้ประชาชนได้รับ
ทราบ(๕๘) 
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2. หลักการและเหตุผล 

๑๙.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลนา
หนองไผ่ (๕๙) 

2๐.มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ (๖๕) 

2 ๑ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ิ ด ป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต (๖๖) 

2 ๒ . ม า ต ร ก า ร  “แ ต ่ ง ตั้ ง
ผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบเก ี ่ ยวก ับ เร ื ่ อง
ร้องเรียน”(๖๗) 

๒๓.มาตรการ  “ดำ เน ินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุคล
ภายนอกประชาชนกล ่าวหา
เจ้าหน้าที ่หรือของรัฐเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ” (๖๘) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยงัต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท ้องถิ ่นและเป็นกลไกหนึ ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่ าที่จำเป็นตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทจุริต 
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4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  

 (2) เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้น
ไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณทีี่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จำนวนคด ี ท ุ จ ริ ต
ลดลง 

( ค ำ น ว ณ จ า ก ปี  
2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
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5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

(1) ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รวมจำนวน 68 โครงการ ดังนี้  

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสจุริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหน ั ก แ ก่
บ ุ คลากรท ั ้ งข ้ า ราชการ
ก า ร เ ม ื อ ง ฝ ่ า ย บ ร ิ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

1) โครงการฝ ึกอบรมการส ่ง เสริมคุณธรรมจร ิยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นเพ ื ่อเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
4) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
5) มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มอืการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
6) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล
นาหนองไผ ่

๔0,000 

 

๔0,000 

ไม่ใชง้บประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔0,000 

 

๔0,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔0,000 

 

๔0,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔0,000 

 

๔0,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔0,000 

 

๔0,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๗) การเสริมสรา้งจิตสำนึกและคา่นิยมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
และการต่อต้านการทุจรติ 
๘) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จรยิธรรม แกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  ตำบลนาหนองไผ ่
๙) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 

40,000 

40,000 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

40,000 

40,000 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

40,000 

40,000 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

40,000 

40,000 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

40,000 

40,000 

 

 1.2 การเสริมสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑๐) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๑) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
๑๒) โครงการ  จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ จัดกิจกรรม  ปลูก
ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์   
1๓) โครงการยกย่องเชิดชูเก ียรต ิหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
๑๔) โครงการ กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติค ุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 

40,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๓0,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑0,000  

40,000 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 
๓0,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑0,000 

40,000 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๓0,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๑0,000 

 

 

40,000 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๓0,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑0,000 
 

40,000 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๓0,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑0,000 

 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1๕) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
1๖) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ตำบลนา
หนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑๗) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
๑๘) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

๒0,000 
 

40,000 

๒0,000 
 

40,000 

๒0,000 
 

40,000 

๒0,000 
 

40,000 

๒0,000 
 

40,000 
 รวม จำนวน 1๘ โครงการ จำนวน ๓๐0,000 

บาท 
 จำนวน ๓๐0,000 

บาท 
จำนวน ๓๐0,000 

บาท 
 จำนวน ๓๐0,000 
บาท 

 จำนวน ๓๐0,000 
บาท 

 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1๙) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒๐) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
๒๑)โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง 
๒๒)โครงการการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
๒๓) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2๔)มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2๖) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2๗) โครงการ“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2๘) โครงการป้องกันการทุจร ิตในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ 
๒๙ ) โครงการสร ้างความโปร ่ ง ใ สในการใช ้จ ่ายเ งิน
งบประมาณ 
๓๐) โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๓๑) โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๓๒) โครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
๓๓) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลกัคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
3๔) โครงการประชุมสภาสัญจร 
3๕) โครงการจัดทำคู ่ม ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
3๖) โครงการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
3๗) โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 
18 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓๘) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
39) ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.3 มาตรการลดการใ ช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

40) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
41) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที ่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนาหนองไผ่ 
42) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอน
การทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕6๖ 
43) โครงการจ ัดทำค ู ่ ม ือสำหร ับประชาชนผ ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4๔) มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
๔๕) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
46) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๔๗) มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
19 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 รวม จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 

 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

4๘) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ ่
4๙) โครงการจดัทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
๕๐) โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
ตำบลนาหนองไผ ่

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

40,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

40,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

40,000  
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

40,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

40,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

5๑) โครงการเทศบาลตำบลนาหนองไผ ่เคลื ่อนที ่  พบ
ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5๒) โครงการ : การดําเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตำบลนาหนองไผ ่
5๓)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
5๔) “มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
 

100,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

100,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

100,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

100,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

100,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

5๕) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
5๖) กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
5๗) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



 
20 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 รวม จำนวน ๑๐ โครงการ  จำนวน ๑๔๐,๐๐ 
บาท 

จำนวน ๑๔๐,๐๐ 
บาท 

จำนวน ๑๔๐,๐๐ 
บาท 

จำนวน ๑๔๐,๐๐ 
บาท 

จำนวน ๑๔๐,๐๐ 
บาท 

 

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

58) “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ” 
59) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลนาหนองไผ ่
60) โครงการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 
61) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
62) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลตําบลนาหนองไผ่  
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 4.2 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

63) โครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
64) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

65) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติเทศบาลตำบลนาหนองไผ ่

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

66) กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต  
67)มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
68)มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุ
คลภายนอกประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีหรือของรัฐเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ว่าทุจริตและปฏบิัติราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จำนวน 11 โครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 โครงการ จำนวน 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 

จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท 

จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท 
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 ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
################################################################################ 

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลำดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมมาย 
เจา้หน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 70 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
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4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 3 

7. งบประมาณดำเนินการ 
40,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 
 

ลำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอด
ทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
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4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 80 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 3 

7. งบประมาณดำเนินการ 
40,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป มีความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้าระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 

ลำดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว  ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
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พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนรวมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

     เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
     2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

     2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนรวม
งาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

     2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน 80 คน 

พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

6.กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
   6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
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     6.2 ชี้แจ้งรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

     6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
      9.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
      9.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
      9.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 

ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 90 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั ่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ลำดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแหงชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

    ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรูที่เกี่ยวของกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชนทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

    เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้าง
ตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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    2.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

    2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    3. ตรวจสอบความถกูต้อง 
    4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 
    5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐  

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  พนักงานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำร่างคู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รับทราบ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 3 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของ
จำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

 
๑.๑.๓ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต 

 
ลำดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบัในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จึงได้จัดทำการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ แนวทางป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีอำนาจอนุมัติในการ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างในงานต่างๆ 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จำนวน 80  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๙. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
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 ผลผลิต 

 ๑) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   

ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 

ลำดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  
ตำบลนาหนองไผ่ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล 
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื ่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ดังกล่าวนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  2.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกฝังและปลุก
จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ๔0,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 

  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

ลำดับที่ ๙ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลัก
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ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต 
3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 90 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) จัดทำกำหนดการ 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  40,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่เข้ารับการอบรม ผ่านการ
ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
ผลลัพธ์ 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่นำหลัก ธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ร่วมต่อต้านการทุจริต (สำรวจ
โดยแบบประเมินติดตามผล) 
3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
 

๑.๒ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ลำดับที ่๑๐ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ

หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รปัชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ั งคมของประเทศรวมท ั ้ ง ได ้สร ้ างความเส ียหายให ้ก ับประชาชนโดยส ่วนรวม  
จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนาดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่
จะไม่ยอมรับการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 80 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว้ 
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 3 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  40,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 
80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 

 

ลำดับที ่๑๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชีใ้ห้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่ง
ภารกิจที่สำคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
พนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
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เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง 
ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 
  เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน บุคลากร 
ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ” 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืนๆ ให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
2) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  บุคลากรเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 23 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้บุคลากรให้
ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือ
เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 
6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
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มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 

๑.๒.๒ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัตติิตนตามเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับที่ ๑๒ 

๑.ชื่อโครงการ : จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ จัดกิจกรรม  ปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 
 งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  256๖  ตั้งไว้จำนวน  30,000 บาท 

ด้วยเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประชาชนชาวตำบลนาหนองไผ่ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที9่ ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ จัดกิจกรรม ปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักหวงแหนป่าไม้ โดยทรงยึดหลักการทรงงานตามแนวทาง
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ตลอดจนเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน รวมถึงการปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ในการฟื้นคืนความอุดม
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงบำรุงดิน  รักษาต้นไม้  
เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน
พื้นที่  ร่วมปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ณ  บริเวณทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนอง
ไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละ
พระองค์ทรงให้ความสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
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 - เพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในรัชกาลที่ 9 
 - เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงบำรุงดิน  และรักษาสิ่งแวดล้อม   
 - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของเกษตรกรที่สนใจ เพ่ือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ 
 - เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคี  ร่วมกันกระทำความดีและมีจิตสาธารณะ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน  และประชาชนใน
พ้ืนที่ ร่วมกันปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  100  คน   
๕. วิธีการดำเนินงาน 

- สำนักปลัดเทศบาล เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่ทราบ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมสถานที่ 
- ดำเนินโครงการตามวัน,เวลา,และสถานที่ดังกล่าว 
- ติดตามและประเมินผลโครงการ 
สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ณ  บริเวณทำเลทุ่งดอกรัก  ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร ์
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือน มีนาคม  256๖ 

 ๗. งบประมาณ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.256๖  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  256๖  ตั้งไว้จำนวน  30,000 บาท 
 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
๙ .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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- ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรัก ต้นไม้ รักป่าหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวทางการผลิต วิธีการ  และประสบการณ์ การพัฒนาอาชีพ 

กระบวนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ (การปลูกหญ้าแพงโกล่า) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี ร่วมกันกระทำความดี  และมีจิตสาธารณะ 

 
 
๑.๒.๓เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๑๓ 
๑.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

๒. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา

ให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที ่ดีแก่คนรุ ่นหลัง เทศบาลนาหนองไผ่ จึงจ ัดให้ม ีการยกย่อง เช ิดชู  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่
คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๗๕  

 

๓. วัตถุประสงค์  

   1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม     

   2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

   3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อย
กว่า 10 คน/ปี  
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พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนที่เทศบาลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลนาหนองไผ่ เว็บไซต์เทศบาลนาหนองไผ่ เป็นต้น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนาหนองไผ่  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

ลำดับที่ ๑๔ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำ
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
  2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่
ดีต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ 
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  4. กลุ่มเป้าหมมาย 
คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 38 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 
ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ในท้องถิน่ 

 
๑.๓การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

ลำดับที่ ๑๕ 
๑.ชื่อโครงการ : เข้าค่ายพุทธบุตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก

ตะวันตก ละทิ้ง คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จำให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ
ชาติ เป็นกลุ ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมให้เป็นคนที่ม ีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะ
ช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
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ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ  มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล  (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจและ หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้จัดทำโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
๓. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและ
นำหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม  
2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
  ๓. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 ๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็กนักเรียนในเขตตำบลนาหนองไผ่ จำนวน  200  คน  

สถานที่ดำเนินการ  
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 256๖ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลนาหนองไผ่ 

7. วิธีดำเนินการ  
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ  
4. ดำเนินการการจัดกิจกรรม  
5. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 เทศบาลสนับสนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป ปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน 
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2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 
 
 

1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ลำดับที่ ๑๖ 
1.ชื่อโครงการ : ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

 

ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ไดร้ับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  

 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้าน
การทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่
จะเป็นกำลังสำคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (7 ) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน  ตำบล มี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำ

ความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  
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3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  

4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

๔.กลุ่มเป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลนาหนองไผ่  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกิดข้ึนและ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  
4.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
4.2 แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการประกวด 
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด  
4.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  
4.5 ทำพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 พื้นที่ดำเนินการ  
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๖ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธิ์ 
  9.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ  

9.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
9.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้าน การทุจริต  
9.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 

ลำดับที่ ๑๗ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
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ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 50 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ดำเนินการตามโครงการ 
4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 2 

7. งบประมาณดำเนินการ 
20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ผลผลิต 
1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ระบุจำนวนเด็ กและ

เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม คน 
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2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช ั ่ว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

 
 

ลำดับที่ ๑๘ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
และในการปฏิบัติหน้าที ่นั ้นต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด กล
ยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่ มจากการสร้าง
จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อตา้น
การทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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3) เพื ่อประชาสัมพันธ์บ ุคคลตัวอย่างที ่ด ีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู ่องค์กรหรือ
บุคคลภายนอก 

4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 80 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ 
5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 3 

7. งบประมาณดำเนินการ 
40,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
ผลลัพธ์ 
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความรู ้ค วามเข้าใจและมีความ

ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 
 

################################################################################ 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################ 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ ๑๙ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
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 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่ งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู ้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
นาหนองไผ่  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที ่จะ
ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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 9) จัดทำรายงานผลสถิติผู ้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 
 

ลำดับที่ ๒๐ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอ่ไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
  

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ ๒๑ 

๑.ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที ่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั ้น การที ่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คณุภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  และชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๕.วิธีดำเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๖.ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

๗.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓  ช่องทาง 
 ผลลัพธ ์

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ 
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 
ลำดับที่ ๒๒ 

๑. ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
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การบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามแล ะ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  

 ผลลัพธ์ 

 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 
 

ลำดับที่ ๒๓ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูง สุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
 
 
 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ลำดับที่ ๒๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชนแดนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนเพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ         
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลชนแดนให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
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 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   

 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชน

แดน 
 

 
 
 
 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

ลำดับที่ ๒๕ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
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การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื ่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่
ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู ้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม
ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
 2) จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 5) จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
 6) มีการนำระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
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 7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน
การแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคม
ออนไลน์ อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ๔๐,๐๐๐ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 
 

2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ ๒๖ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั ้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
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ผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

     ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

     2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบไดั 

     2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

     2.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเขา้มาทำงาน 

 ๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  จัดทํามาตรการดา้นการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

พื้นที่ดําเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 
   5.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 

        5.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

        5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

          5.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

          5.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
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7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

   

9.1 ผลผลิต 

           - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 

           - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

      9.2 ผลลัพธ์ 

           - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 

           - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 

ลำดับที่ ๒๗ 
๑. ชื่อโครงการ : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติ งานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 54) พ.ศ.2558 ลงวันที ่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558  ได้กําหนดให้
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล 

พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าสวนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

        5.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

        5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558   

6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ตวัชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

ลำดับที่ 2๘ 
๑.ชื่อโครงการ : การป้องกันการทุจริตในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๓.วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 3.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง   

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน 

๕.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๖.วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ การเงิน 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

7.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 9.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 9.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 

ลำดับที่ 2๙ 
๑.ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง   

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน 

๕.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๖.วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ การเงิน 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

7.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 9.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
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 9.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 

ลำดับที่ ๓๐ 
1.ชื่อโครงการ : การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และดำเน ินงานตามขั ้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ทำตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๓.วัตถุประสงค์ 

 2.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 2.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

พื้นที่ดำเนินการ 

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีดำเนินการ 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

7.งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 9.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 9.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณ 

 

ลำดับที่ ๓๑ 
๑.ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.วัตถุประสงค์ 

 3.๑ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 3.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 3.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 3.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
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๕.วิธีดำเนินการ 

 5.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.๒ จำแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 

5.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

5.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

5.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

5.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

7.งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 9.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 9.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน 

 

ลำดับที่ ๓๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
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เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบล

นาหนองไผ่วัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
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2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ดำเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 

 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
 
 
 
 

ลำดับที่ ๓๓ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่สู่การรับรู้ของสาธารณชน  
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบล
นาหนองไผ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

 

ลำดับที่ ๓๔ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมสภาสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) 
ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั ้น เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ ่นของตน จึงส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในแต่
ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภาสัญจร  จึงได้จดัทำ “โครงการประชุมสภาสัญจร” ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสใน
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การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภา
ฯ  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
2) เพื่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯหรือการ

ประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม

สภาฯ 
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภา

ท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่  

2) ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ ่น เพื ่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อ
ออนไลน์ ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย ฯลฯ  

4) เผยแพร่รายงานการปะชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 

2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ของเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่  

3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

 
 

ลำดับที่ ๓๕ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหนา้ที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าทีใ่ห้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
ลำดับที่ 3๖ 

1. ชื่อโครงการ : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู ้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิ ดความ
จำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั ้งนี ้ ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้มุ ่งเน้นที ่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
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 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
 
 

ลำดับที่ 3๗ 
1. ชื่อโครงการ :การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
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การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบล   
นาหนองไผ่ 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสี ยงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 



 
77 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 

ลำดับที่ 3๘ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อำนาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู ้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
 4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 
 

2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
 

ลำดับที่ 39 
1.ชื่อโครงการ :“ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้อง
กับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที ่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ และแผนการ
ปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รวมถึงให้ สอดคล้องกับ
กรอบประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน
การ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไป
เพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน  ให้เหือด
หายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการ
อื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานใน
หน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๔๗ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
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๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  

1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

 

 พื้นที่ดําเนินการ  

    เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

5.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1  ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ – มีการประกาศ 

      เจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง – มีแผนปฏิบัติการ 
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      ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี จํานวน 1 ฉบับ  

9.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริต 

     ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่น 

 

 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  

 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
 

ลำดับที่ ๔0 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มา 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ 

ต่าง ๆ  ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต  ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังนั้น  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

2.วัตถปุระสงค์ 
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  2.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  

2.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

4. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ 
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 

 7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกสํานัก/กอง เทศบาลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

ลำดับที่ ๔1 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนาหนองไผ่ 
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 ๒. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลนาหนองไผ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาหนอไผ่  เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลนาหนอไผ่  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่  ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, 
อําเภอ) แล้ว เทศบาลนาหนองไผ่  ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที ่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ  ดําเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มี
การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ  ดําเนินการ
ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม 
ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ 
ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนาหนองไผ่  เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

๓. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

 พื้นที่ดําเนินการ  

สํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดําเนินการ  

- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
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หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 -ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ  ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ – 25๗๐) 

7. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ 

ตรวจสอบพบการทุจริต  

9.2 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวอย่างที่  

 

 
2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ลำดับที่ ๔2 

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕6๖ 

๒.  หลักการและเหตุผล 
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        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ ้มค่า สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา    
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองตามต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66  โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนาหนองไผ่ตำบล
ตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 ๑  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๒  เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ๓  เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 ๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 

๑  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่สั้นลง 

 2 ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  ๑ – ๑9  ตำบลนาหนองไผ่  

3 ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

 4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่    

5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

5.  วิธีดำเนินการ 
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 5.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5.๒   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั ้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที ่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื ่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 5.๓   ประกาศลดขั ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่หรือ
ปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 

 5.๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

5.๕  รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่
และผู้บริหารทราบ 

6.  สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 

          ตั้งแต ่เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕6๖  ถึงเดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๗๐  

ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

7. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่มีงบประมาณ  

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

          สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา   

9.  ผลผลิต/ผลลัพท์ 

 9.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

 9.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

9.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
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9.๔  ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

 

 

ลำดับที่ ๔3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ 

ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ กำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่ างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ช ัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือ
หน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาตดิต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
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 3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 

 
ลำดับที่ 4๔ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
  เพ่ือให้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้จัดทำมาตรการประเมิน
ความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
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  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 30 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 
2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลังดำเนินการ 
เช่น - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
5) ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กำหนด 
6) ดำเนินการตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 

 
 

 2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
 

ลำดับที่ 4๕ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้เข้า
มามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-Service 
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
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นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครฐั นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก 
2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 30 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอ
จัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ - ระบบยื่น
ชำระภาษีออนไลน์ - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทาง
การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 

ลำดับที่ 4๖ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภา รกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไมได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สงผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 

อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่ งตั้งในการสั่ง
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หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลใหเป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

    2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

     3. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

     4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  จัดทําคาํสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จาํนวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

พืน้ที่ดําเนินการ 

  สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 

    5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

     5.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสวนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

     5.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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    5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

           - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ 4๗ 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี เอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแกไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึง
ได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  

๓. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ด ี

     2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

พื้นที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีการดําเนินการ 

   5.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

    5.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

6.ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
7. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

################################################################################ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

ลำดับที่ 4๘ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๓  หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลนาหนองไผ่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๓   เทศบาลนาหนองไผ่  โดยงานนโยบายและ
แผน   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ กําหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่    

พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลนาหนองไผ่ 

๕. วิธีดําเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี   ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด   เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  แทนกรรมการฯ 
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๓   หมวด 1 องค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด  
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๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  เทศบาลนาหนองไผ่  

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลนาหนองไผ่ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง  ร่างแผนพฒันาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลนา
หนองไผ่ ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลนาหนองไผ่  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 
และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 

 

ลำดับที่ 4๙ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566   

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 19 วรรคท้ายแห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 นโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และกระทรวงมหาดไทยได้
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจึงจัดทำ โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน   
โดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน ชุมชน รวมตัวกันนำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตในหมู่บ้าน  ชุมชนมากำหนดเป็นกิจกรรม นำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน  ที่ได้มาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้  
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 ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ขั้นตอนกระบวนการจัดทำ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึ งดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวน การมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น  

 ๓. วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อจัดประชุมประชาคมระดับตำบล และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน   ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล   เพื่อบู รณาการสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 -2570)  
 2.เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วง 5 ปี ให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร   งบประมาณ
ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 5.เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ,  อสม. อปพร.กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 60 คน  
รายละเอียดตามประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ( ประชาคมระดับตำบล )แนบท้ายโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆในการแก้ไขและพัฒนาสภาพ

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองภายในท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566-2570)  ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
    เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม   
5. วิธีการดำเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 2. ประชุมประชาคมระดับตำบลให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3. สนับสนุนและร่วมกับแกนนำที่ผ่านการประชาคมระดับตำบลการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนในแต่
ละหมู่บ้านทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ/แผนชุมชนให้เป็นปัจจุบันทั้ง  19  หมู่บ้าน 
4.รับทราบปัญหา/ความต้องการ แผนงานโครงการ/กิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแผนชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570  ) 
5.บูรณาการแผนชุมชนในระดับตำบล / หมู่บ้าน โดยการประชุมประชาคมระดับตำบล  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570) ต่อไป 
 6.เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 



 
98 

7.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ  
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570 ) 
8.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               (พ.ศ.
2566 -2570 ) 
 9.การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงส่วน/ฝ่าย/งาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
6.ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมประชาคมระดับตำบลจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน  
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ  
 3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ     

7.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

8.งบประมาณ  
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้สอย โครงการจัดทำแผนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมงบประมาณ 40,000 บาท  
          ครั้งที่ 1 ประชาคมตำบล  
          ครั้งที่ 2.  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

ครั้งที่ 3.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.ชุมชนมีความเข้มแข็ง   และเกิดกระบวนการมีส่วนในการพัฒนาร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.สามารถบูรณาแผนชุมชนที่มีคุณภาพ สู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570 ) ของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่   
 3. แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 -2570)  เป็นแผนที่ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถตอบสนองปัญหา/ความต้องการของประชาชนทำให้การ
ดำเนินงานของท้องถิ่นมีความสุจริต  โปร่งใส  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุณภาพ 
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.เทศบาลตำบลนาหนองไผ่สามารถเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ 
 
 

3.๑.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 



 
99 

 
ลำดับที่ ๕๐ 

๑.ชื่อโครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและ
ประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้
ดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ให้เกิดผล
สัมฤทิ์ต่อภารกิจ ด้วยเหตุนี้ การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อมีประสิทธิภาพ  
ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดแผนงานพัฒนา
ท้องถิ่น  การดำเนินงานแผนภายใต้แผนงานและโครงการที่ตั ้งไว้  จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสำคัญจากการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่ต้องจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลอย่างเป็นระบบ  ข้อมูลที่
จัดเก็บในแต่ละด้านจะสะท้อนให้เห็นถึงปะสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้
วางไว้ ดังนั้น การดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  จึงเป็นกระบวนการข้ันตอนสำคัญประการ
หนึ่งในการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่    

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
ประสบในการดำเนินกิจกรรมและโครงการประเภทต่างๆ เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่รวมทั้งประชาชนได ้

ทราบตามระเบียบ ดังกล่าว อันเป็นการดำเนินงานที่มีมาตรฐานภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์  

1. เพื ่อกำหนดกรอบแนวทางและขอบเขตในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลห้าปี เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและบทบาทภารกิจของเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ 
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2. เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่   ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

3. เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำปี ในการจัดทำสรุปเพื่อรายงานผู้บริหาร
และสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ทราบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

1. จัดทำเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2566-
2570)  

จำนวน 20 เล่ม 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการแผนพัฒนาฯ แก่พนักงาน
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

 เชิงปริมาณ 

 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 20 เล่ม 

 เชิงคุณภาพ 

 2.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน 
พัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2.2 ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของทางเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและระดับพื้นท่ี 
๕. วิธีการดำเนินโครงการ 

 1. กำหนดแผนการดำเนินงาน กระบวนการขั ้นตอน และวิธ ีการติดตามประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ  

พ.ศ. 2566-2570 

 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง เพ่ือกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  

 3. ประชุมเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง เพ่ือกำหนดขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการติดตาม 

และประเมินผลเพ่ือประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
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 4. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 

นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ จำนวน 20 คน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

เพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชน 

 5. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอแนะ และทำรายงานเพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือนำเสนอคณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล และเสนอสภาเทศบาลรับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 วิธีการดำเนินการ 

 1. ตรวจสอบงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

2. จัดประชุมเพ่ือวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

สถานที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ  

1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2570 

7. งบประมาณ  

  ไม่ใช่งบประมาณ 

สถานที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๘.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1.ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตาม
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  

2.ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนอง 

ไผ่ เพื่อการจัดทำแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไปและสามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้มากข้ึน  

3.โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรง
ตามเป้าหมายรายละเอียดโครงการที่กำหนดไว้  

4.การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ได้รับความการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที ่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
ลำดับท่ี ๕๑ 

1. ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่ พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.   หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑๓ ) กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยจัดให้มี
การบริการที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน    ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการท่องเทียว ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่สำคัญของเทศบาลตำบล   
ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ   พื้นที่มากที่สุด   และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา  
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของเทศบาล การจัดทำงบประมาณ   
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้
เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และนำข้อมูล
จากการทำประชาคมดังกล่าวมาจัดทำงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
            ดังนั้นเพื่อเป็นตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  จึงได้จัดทำโครงการ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่  พบประชาชน  ประจำปี  พ.ศ. 2566  ขึ้น   เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่นและนำข้อมูล
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มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 – 2570  นอกจากนี้   เทศบาลตำบลนาหนองไผ่    ยังได้
ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ งานเกษตร : การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเอกสารโรค
ระบาด(โรคลัมปี สกิน ) ,  งานสาธารณสุข: ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอย , งาน
ป้องกันฯ : ให้ความรู้การจัดบริการงานป้องกันเมื่อเกิดเหตุสาธารภัยต่างๆ ,งานธุรการ : การให้ความรู้เรื ่อง 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 ,งานนิติการ:ให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 5 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ,งาน
พัฒนาชุมชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยคนพิการ ,
การยื่นคำร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ,กองคลัง: การบริการรับ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566  กองช่าง:การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง , 
กองการศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ , และด้านสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 

3.  วัตถุประสงค ์
 

 ๓.1  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  
เพิ่มเติมฉบับที่ 1/ 2565 และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3.2   เพ่ือให้ความรู้และรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 3.3  เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ และพบปะพูดคุยกับประชาชน
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน  
 3.4  เพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ ในภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการงานร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ในการให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
 3.5  เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ  ดังนี้ 
  1.หลักนิติธรรม 
  2.หลักคุณธรรม 
  3.หลักความโปร่งใส 
  4.หลักความมีส่วนร่วม 
  5.หลักความรับผิดชอบ 
  6.หลักความคุ้มค่า 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่   จำนวน  19  หมู่บ้าน  
 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 
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1. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมาย  มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆในการ
แก้ไขและพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองภายในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2565) ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

    เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่พบประชาชน 

๕.  วิธีดำเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานเทศบาลเพื ่อวางแผนการให้บริการ  ออกคำสั ่ง/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.  รวบรวมข้อมูลกิจกรรม  งานบริการที่จะออกให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์                   
ส่งหนังสือแจ้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในพื้นที่  
 5.  ออกหน่วยให้บริการประชาชนและจัดเวทีพบปะประชาชน  เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ และ
รับฟังปัญหา  ความต้องการของประชาชน ตามกำหนดการ    โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

  5.1 การรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน  ดังนี้ 
   5.1.1.  สำนักปลัด การรับฟังความคิดเห็น ,ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2566-2570 )  
   5.1.2.  กองช่าง : รับฟังความคิดเห็น,ปัญหา และความต้องการของประชาชนใน
ด้านแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.2  การให้ความรู้ในด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ดังนี้ 
  5.2.1  งานธุรการ : การให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  5.2.2  งานสาธารณสุข: ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอย  
  5.2.3  งานป้องกันฯ : ให้ความรู้การจัดบริการงานป้องกันเมื่อเกิดเหตุบรรเทาสา 
ธารณภัยต่างๆ 
            5.2.4  งานนิติการ : ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระทำด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2565 
  5.2.5  งานเกษตร : การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเอกสารโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี 
สกิน ) 
  5.2.6  งานคลัง : การบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ที่ยังไม่ชำระภาษีประจำปี 
พ.ศ. 2566 
  5.2.7   กองการศึกษา : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ 
   5.2.8.  งานพัฒนาชุมชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                                        - การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยคนพิการ 
                                        - การยื่นคำร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
            - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
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  5.3  การบริการด้านอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
  5.3.1.  ให้งานสวัสดิการสังคมบริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คน
พิการ และรับแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ตกหล่น 
   5.3.2   งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ : การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
  5.3.3  กองการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา 
2565 ทั้ง 4 ศูนย์ 
  5.3.5  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และ
ตอบปัญหาของประชาชน   
  5.3.6  ให้บริการอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของเทศบาล 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ระหว่างเดือน มิถุนายน 2566   ถึงเดือน กรกฎาคม  2570 

  สถานที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  จำนวน  19  หมู่บ้าน  

๗.   งบประมาณดำเนินการ 
 จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทต เคลื่อนที่ประจำปี 2565  จำนวน 100,000.  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

๘.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
 ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ทต.นาหนองไผ่ 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาฯ ทต.นาหนองไผ่ 
 3.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ  พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.   ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2.   ประชาชนได้รับความรู้ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 3.   ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ 
 4.   ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที  ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 5.  ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
 6.  ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มาให้บริการ   
 
 
 
 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
 

ลำดับที่ ๕๒ 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    เทศบาลบาลตำบลนาหนองไผ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
    2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  สํานักงานเทศบาลตำบล
นาหนองไผ่ 

  2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ไดเ้สียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 

  4.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

     4.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
     4.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 
    ๖.1 สํานักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
     ๖.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 558 937   ทางโทรสารหมายเลข  044 558 938 
   ๖.3 ทางเว็บไซต ์
   ๖.4 ทางไปรษณีย์ 



 
107 

  ๖.๕ สายตรงต่อผู้บริหาร  
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   8.1 มีสถิติจํานวนเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

  8.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    8.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

ลำดับที่ ๕๓ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

   2.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

   2.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. กลุ่มเป้าหมายการ 
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  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 พื้นที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

5. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ 256๖ - ๒๕๗๐ 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

   9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 

ลำดับที่ ๕๔ 
๑.ชื่อโครงการ : “มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

๒.หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํ าปีในด้าน
การจัดซื ้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 

 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
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เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่  อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการ 

การป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 

พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีดำเนินการ 

5.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ 

 5.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้   
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

7.งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่ 
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9.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตน 
 

 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

  

   ลำดับที่ 5๕ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที ่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
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 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
 

 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

ลำดับที่ 5๖ 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนอง
ไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
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 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ       

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ลำดับที่ 5๗ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
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ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพือ่พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินงาน 

 1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 
ลำดับที่ 58 

๑.ชื่อโครงการ :  “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที ่สุดถูกต้องทั ้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง   มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓.วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
2.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ 

ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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5.วิธีดำเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาหนองไผ่  ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี  และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

7.งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
9.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

ลำดับที่ 59 

๑ .ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลนาหนองไผ่ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
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กองคลัง เทศบาลตําบลนาหนองไผ่  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ 

๓.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

5.วิธีดำเนินการ 

- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง 

เว็บไซต์  ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

7.งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ- จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 
ลำดับที่ ๖0 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

๓. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

พื้นที่ดําเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดําเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  

3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

ลำดับที่ ๖1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทํา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ  ควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตำบลนาหนองไผ่ขึ้น 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ 

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ 

แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. วิธีดําเนินการ  

๕.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

๕.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ 
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนา
หนองไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

๕.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป 
ข้อมูล 

 ๕.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
และผู้บริหารทราบ  

๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  
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เทศบาลตำบลนาหนองไผ่(ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

7. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ 

ตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับที่วางไว้  

5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม 
กําหนดเวลา 

 9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
 9.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 9.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ 

ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
ลำดับที่ 62 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนาหนองไผ่  

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ 
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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พ.ศ. 2546  
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาหนองไผ่ ให้เกิดความโปร่งใส 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

๓. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลนาหนองไผ่ 

๔. เป้าหมาย  
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  

 พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลนาหนองไผ่  

5. วิธีดําเนินการโครงการ  

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลนาหนองไผ่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี  

5.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

 (ปีงบประมาณ 256๖ – 25๗๐)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลนาหนองไผ่  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนา
หนองไผ่หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตําบลนาหนองไผ่ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 
ลำดับที่ ๖3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญท่ี
ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
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  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 12 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 
 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ลำดับที่ 64 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลตำบล
นาหนองไผ่มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่และลดการทุจริต 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
2.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จํานวน 12 คน 

พื้นที่ดําเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

5. วิธีการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําคู ่มือระเบียบกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นใช้สําหรับการประชุม 
5.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

5.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

9.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ลำดับที่ 65 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
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 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
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 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน 

 
 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 

ลำดับที่ 66 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  

จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 2.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

4. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  

 5.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ขนานยนต์ 

 5.3 จดัเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  

 5.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

 5.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  

 5.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 8 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

9.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

ลำดับที่ 67 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    ด้วยเทศบาลตำบลนาหนองไผ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

   ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื ่องร้องเรียน
ประจําเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ขึ้น 
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

  2.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 
129 

   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

พื้นที่ดําเนินการ  

   เทศบาลบาลตำบลนาหนองไผ่ 

 5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

5.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

  5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

  5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
บาลตำบลนาหนองไผ่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐  
7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 
 
 9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

ลำดับที่ 68 

๑.ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุคลภายนอกประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่หรือของรัฐเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๒.หลักการเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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   สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่   12  กันยายน 2557  ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการนี้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ว่าปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓.วัตถุประสงค์ 

   ๓.1  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  พนักงานครูเทศบาลตำบล
นาหนองไผ่  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและพฤติมิ
ชอบ 

  ๓.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส  เป็นธรรม 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

5.วิธีดำเนินการ 

  5.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและพฤติมิชอบหรือไม่ 

  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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  5.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

  5.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบและความคืบหน้าของการดำเนินการ  ภายใน 5 
วัน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

  1 ปี 

7.งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคดี  สำนักปลักเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ตัวช้ีวัด 

  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ผลลัพธ์ 

  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม  ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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