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เพ่ือการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
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ท้องถิ่น  และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีก
ทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ โดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
  ดังนั้น    เทศบาลต าบลนาหนองไผ่    จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (พ.ศ. 2561-2565)  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

    การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม่ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 
1)การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 

 1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 
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 3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4)การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยืดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อโกงราษฎรบังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 หมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งสามารถน า SWOT Analysis และ Mckinsey s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีตัวชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption perception lndex-opl) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่ว
โลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international – it) พบว่า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (united 
nations cornvention against corruption-uncac) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (vertical relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากรึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยในด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต มี
เป้าหมายเพ่ือให้ประเทศได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption perceptions lndex cpl) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกรบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption perceptions lndex cpl) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2562 – 2564 ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและความส าคัญการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 
 1)เพ่ือยกระดับเจตนาจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(goog governance) 
 4)เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people s participation) และตรวจสอบ (people s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.เป้าหมาย 
 
 1)ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
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5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
 1)ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (anti corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good 
governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4)สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  

(พ.ศ. 2561-2565) 
 
 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การ เมื อ งฝ่ า ย
บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร
การ เมื อ งฝ่ า ย
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และฝ่ายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
1.1.1(2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1(3) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.2(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล  
1.1.3 (1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล  
1.1.3(2) มาตรการ จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

 

40,000 
 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
- 
 
 
 
 

40,000 
 
 

- 
 
- 

 
 
30,000 
 

 
 
 
 
30,000 
 

 
- 

 
 
 

 

40,000 
 
 

- 
 
- 

 
 
30,000 
 

 
 
 
 
30,000 
 

 
- 
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

 1.2 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภ า ค ส่ ว น ใ น
ท้องถิ่น 

1.2.1โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติตามแนว
พระราชด าร ิ
1.2.2โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริพระเทพฯ  
1.2.3โครางการอบรมให้
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรอินทรยี์แก่เกษตรกร 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

50,000 
 

60,000 
 

50,000 

 
 

50,000 
 

60,000 
 

50,000 

 
 

50,000 
 

60,000 
 

50,000 

 
 

50,000 
 

60,000 
 

50,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

1.3.1.(1)โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะ ต าบลนาหนองไผ่ 
อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัด
สุรินทร ์    
1.3.1(2). โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลนาหนองไผ่( 
กิจกรรม “ส่งเสรมิการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
1.3.2(1).โครงการก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ าประจ าปี  
2562 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

60,000 
 
 

20,000 

 
 
- 
 
 
 
 

60,000 
 
 

20,000 

 
 
- 
 
 
 
 

60,000 
 
 

20,000 

 
 
- 
 
 
 
 

60,000 
 
 

20,000 

 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง
เจตจ าน งทา ง
การเมืองในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร 

2.1.1.โครงการ “ประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

 2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่ งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) .โครงการ 
มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล ( ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ) 
2.2.1(2).โครงการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2(1) .โครงการ “การ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
เทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
2.2.2(2).โครงการ”การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด”ุ 
2.2.2(3) โครงการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง  
2.2.3(1) โครงการให้
ค าแนะน าค าปรึกษาการขอ
อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อ
เติม ดัดแปลง อาคาร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
2.2.3(2) มาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
2.2.3(3) โครงการกู้ชีพกู้ภัย
ปีงบประมาณ 2562 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

350,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

350,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

350,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

350,000 
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2.2.3(4) โครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
2.2.3(5) โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้าฉีด
วัคซีนสุนัข,แมว  ประจ าปี  
๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 

 

 
100,000 

 
 

30,000 

 
100,000 

 
 

30,000 

 
100,000 

 
 

30,000 

 
100,000 

 
 

30,000 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

 2.3 มาตรการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่
ให้ เป็น ไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

2.3.1. (1)โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการชัดเจนสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2.3.2(1) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.3.2(2) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2(3) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุ ค ค ล ใ น ก า ร
ด า เนินกิ จการ
ก า ร ป ร ะ พฤ ติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

2.4.1(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.1(2) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
2.4.2(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
10,000 

 
 
20,000 

 
 
 
- 
 

50,000 

 
10,000 

 
 
20,000 

 
 
 
- 
 

50,000 

 
10,000 

 
 
20,000 

 
 
 
- 
 

50,000 

 
10,000 

 
 
20,000 

 
 
 
- 
 

50,000 

 

 2.5 มาตรการ 2.5.1(1) โครงการอบรม       
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

  2.5.3(1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
2.5.3(2) โครงการมาตรการ  
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน  กรณีบุคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ เทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1(1) มาตรการ ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
3.1.2(1) กิจกรรม การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 
3.1.3(1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ”่ 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

การจัดการ ใน
กร ณี ไ ด้ ท ร า บ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

คุณธรรมจริยธรรมฯ 
2.5.1 (2)ประกาศประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
2.5.2(1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท่ี
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ 
2.5.2(2) มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
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 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1(1) โครงการเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่พบ
ประชาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.2.2(1) การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล 
3.2.3(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 
100,000 

 
 
- 
 
- 

 
100,000 

 
 
- 
 
- 

 
100,000 

 
 
- 
 
- 

 
100,000 

 
 
- 
 
- 

 
100,000 

 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
3.3.1(2) โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.2(2)กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1(1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งบประมาณ 2562 
4.1.2(1) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2(3) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การ 4.2.1 (1)มาตรการส่งเสริมให้ - - - - -  
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สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ

การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ

ด าเนินการได ้

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับ ทราบ 
4.2.2(2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3(2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1(1)โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงาน,พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชน  ประจ าปี 2562 
4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

- 
 
 
 
- 

400,000 
 
 
 
- 

400,000 
 
 
 
- 

400,000 
 
 
 
- 

400,000 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1(2) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
4.4.2(1) : โครงการ : 
มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
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ส่วนที่  3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ 3 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพัองตรงกันว่าการ
ที่จะท าให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 



20 
 

ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการ
ทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน า
หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่ วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) 
หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน า
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่ หน่วยงาน
องค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
         ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงจัดท า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
     2. เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
     3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
    2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
    3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
    4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
    5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทองถิ่นทราบ 
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6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 40,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
      2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
      3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
      4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ องค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. หลักการและเหตุผล 
     การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ   คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณ ธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ 
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     2.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกรวมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รูจักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
รวมกัน 
     2.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างต าบลนาหนองไผ่  
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
     5.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     5.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นตน 
     5.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
 
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
     9.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกรวมในการสร้าง
สังคมแห่งคณุธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชนแก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโย
ชนสวนรวม 
     9.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  ต าบล
นาหนองไผ่ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ดังกล่าวนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
  2.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 80 คน 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
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  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  ต าบล
นาหนองไผ่ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม เพื่อก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแตล่ะประเภท โดยให้มีกลไกและระบบใน
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจรยิธรรมเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจส าคัญของการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคณุธรรม จริยธรรม เพราะคณุธรรมและจรยิธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ิ
อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมีคณุธรรมและจรยิธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏบิัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดแีละมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้และผู้
มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝา่ยบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจดัท าโครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ดังกล่าวนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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  2.3 เพื่อสร้างจติส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
  2.4 เพื่อสร้างจติส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 80 คน 
4.พ้ืนที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
5.วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่ โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต์่างๆ ในการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจรติ ให้ประพฤติ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคณุธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   

 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมิน

เป็นตัวช้ีวัด และต้องไดร้ับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกดิจติส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติ
โดยยดึมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
3. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 
         บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
ตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มี
ความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนรวมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
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ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
     เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
     2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
     2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนรวมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
     2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
3. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 80 คน 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
 
 
5.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน 12 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2565 
 
6.กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
   6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
     6.2 ชี้แจ้งรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
     6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
      9.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
      9.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  ต าบล
นาหนองไผ่ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
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การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ดังกล่าวนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
  2.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 80 คน 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล  ต าบล
นาหนองไผ่ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การ
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ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ดังกล่าวนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
  2.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 80 คน 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแหงชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
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    ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรูที่เกี่ยวของกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชนทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
    เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างตน 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
    2.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
 
 
5.วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
    2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 
    5. แจกจ่ายให้บุคลากร 



34 
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ  ท้องถิ่นไทย  ร่วมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว  ประจ าปีงบประมาณ    
1. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  สร้างเมืองน่าอยู่   
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สวยงาม  และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘6  พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕62  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น 

 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จะด าเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ“ ท้องถิ่นไทย  ร่วม

ใจภักดิ์   รักษ์ พ้ืนที่สี เขียว ” ประจ าปี 2565  โดยการน้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพระราชเสาวนีย์ที่มี
คุณค่าต่อพสกนิกรชาวไทย มาขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน   โดยด าเนินการปลูกป่า  
ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  อัน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 
 - เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘6 พรรษา 
 - เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตท้องถิ่น/ชุมชน 

- เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้   
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

- เ พ่ือขยายผลโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์ พ้ืนที่สี เขียว ซึ่ งเป็นโครงการตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
3. วิธีการด าเนินงาน 

- ส านักปลัดเทศบาล เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่ทราบ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมสถานที่ 
- ด าเนินโครงการตามวัน,เวลา,และสถานที่ดังกล่าว 
- ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 

4. เป้าหมาย 
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- ผู้น าชุมชน,ประชาชน,ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล,ผู้อ านวยการโรงเรียน,คณะ
ครูและนักเรียนทุกโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้นามมงคล ปลูกต้นไม้โตเร็วอเนกประสงค์ และปลูกต้นไม้ที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ จ านวนผู้เข้าร่วม  200 คน   
 
5. งบประมาณ 
 

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ส านักปลัด  หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย  ร่วมใจภักดิ์  รักษ์พ้ืนที่สีเขียว   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้  และแผนพัฒนา พ.ศ  2561 -2565  ดังนี้ 

 
- ค่าจัดซื้อต้นกล้าไม้      เป็นจ านวนเงิน 29,100 บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ขนาด 3 x 2.5 x 120 เป็นจ านวนเงิน      900 

บาท 
- ค่าอ่ืนๆ (ค่าจัดสถานที่,พร้อมเครื่องเสียง)   เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม    เป็นเงินจ านวน   5,000 บาท 
      รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น       45,000  บาท 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 
         - ณ  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
 
7. ระยะเวลาในด าเนินโครงการ 

- ในวันที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2565   
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์ 
- ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรัก ต้นไม้ รักป่า และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ 
  สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมปริมาณป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าและพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตชุมชน/ท้องถิ่นให้มีความอุดมสมบูรณ์และมี 
  ทัศนียภาพที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ 

 
 
.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต าบลนาหนองไผ่ 

ประจ าปี ๒๕๖5 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอขุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานดา้นเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต าบลนาหนองไผ่ 
๒. หลักการเหตุผล 

ในปัจจุบันสิ่งที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมไทย ก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาในด้านทาง
การเกษตร,เศรษฐกิจ ซึ่งมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกวันนี้ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ท าการปลูกพีซ.
เลี้ยงสัตว์เพ่ือต ารงชีวิต เช่น การท านา,การปลูกพืชไร่ พืชสวน, การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านเพ่ือไว้บริโภค การเลี้ยง
โค,กระบือ และยังได้รับมูลสัตว์ไว้ท าปุ๋ยใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชต่างๆ  การปลูกตันไม้ที่
ใช้ในการประกอบอาหารได้ ที่อยู่ในครัวเรือนของตนเอง แต่ยังขาดความรู้ความช านาญ และทักษะ ในการท าเกษตร
ผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์ โดยการน้อมน าของพระราชด าริของในหลวงเกี่ยวกับ การเกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เป็นระบบแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยอาศัย
หลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์ กับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่ท าการเกษตรผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์นั้น 
จะประสบผลส าเร็จใด้ จะต้องมีการวางแผนรูปแบบ วิธีการด าเนินการ ขั้นตอนการท างาน ในกิจกรรมแต่ละอย่างกับ
สภาพแวดล้อม ต้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัยต่างๆ  
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน รู้จักน าวัสดุเหลือใช้ มาผลิตใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการท าการเกษตรผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์ 
ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ตาม พรบ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเดิมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕0 (๖) 
และมาตรา ๕๑ (๕) และตามหนังสืออ าเภอชุมพลบุรี ที่ สร 07๑๘/ว ๑๘o3 ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ และการท าเกษตรแบบอินทรีย์ใช้ในแต่ละครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงได้ขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล
นาหนองไผ่ ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ นั้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
- เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิซาการและทักษะด้านต่างๆ 
- เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร 
- เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก

ต่อไปในอนาคต 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ส านักปลัดเทศบาล เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.2 ประขาสัมพันโครงการให้เกษตรกรและผู้สนใจ ทราบ 
4.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันปฏิบัติงาน 
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4.4 จัดเตรียมสถานที่ 
4.5 ค าเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ตังกล่าว 

- วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ จัดการฝึกอบรม  ณ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

-วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศึกษาดูงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ 
๔.6 ติตตามประเงินผล 

๕. เป้าหมาย 
- เกษตรกรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน ๑๐๐ คน 

6. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณดามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕8 จ านวน ๕0,0๐๐ บาท 

จากหมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนาหนองไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ าแนกออกเป็นดังนี้ 
 

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน ๖ ซั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑00 คนๆละ ๗๐ บาท จ านวน ๓มื้อ  เป็นเงิน ๙๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๕ บาท จ านวน ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๕,๐๐0 บาท 

รวมเป็นเงิน ๑๕,6๐o  บาท 
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
-ค่าจ้างเหมารถบัสจ านวน ๒ คันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท   เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คนๆละ ๗๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ   เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๕ บาท จ านวน ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๓๕ X b๕ x ๑๒o    เป็นเงิน ๓,๐๕๐ บาท 
-ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม      เป็นเงิน ๑๑,๓๕๐ บาท 
 

รวมเป็นเงิน    ๕0,000    บาท 
 

หมายเหตุ *** รายการทุกอย่างสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
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2.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ 
ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลด
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายาม
คิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
มากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่  เ พ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
3.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล       

นาหนองไผ่  จ านวน 19 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก
สวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  

3.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 19 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ สมาชิก 
สภาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 19 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
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4. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ และแหล่งน้ าคู  
คลอง ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีการด าเนินงาน  
5.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม 

โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)  
5.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า 

ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  
5.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย 

แต่ละชุมชน)  
5.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ําคู 

คลอง ท าความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
5.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี 

ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 5.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลนาหนอง

ไผ่  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาล  งานเกษตร  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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3.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินด ีอยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล 
ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความ
จ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบ
มี ส่วนร่วมของเกษตรกร  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้าง 
รายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลนาหนองไผ่ 
2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลนาหนองไผ่ 
2.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
2.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
2.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลนาหนองไผ่ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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5. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2565 

7. งบประมาณด าเนินการ  
50,000 บาท  
 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล งานเกษตร  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
9.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
9.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.โครงการพาน้องท่องธรรมะ ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. หลักการและและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ  ล้าสมัย จึงด าเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันส าคัญที่สามารถช่วยกันสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็น
วัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้ควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม “พาน้องท่องงธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม และคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
เก่ง ดี และมีความสุข เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่นับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่
ร่วมกันกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่
สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทาง
เจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ปัญหา สร้างภูมิต้านทานด้วยคุณธรรมให้กับตัวเอง ให้เป็นผู้มี
ชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์     
สามัคคีใน หมู่คณะ  
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

  2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
2.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน และเยาวชนต าบลนาหนองไผ่  
 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลนาหนองไผ่ 
 

 
5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 5.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 5.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 5.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
 5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 5.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 5.7 ด าเนินการตามโครงการ  
 5.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ 

 
7. งบประมาณด าเนินการ 

-  
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

  9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลนาหนองไผ่ 

           (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
           เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๔ โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถา่ยทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 

            ดว้ยอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของ
เทศบาลมาตรา ๕๐ ( ๗ ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และมาตรา ๕๐ ( ๘ ) 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ๑๐ ) การสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส    
 

           ในการนี้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน   ซึ่งเป็นอนาคตของชาต ิ 
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลนาหนองไผ่  ( กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน และเห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน              มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยมความเป็นไทย ต่อไป 

 

 2. วัตถุประสงค์  
2.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
      ด าเนินชีวิตประจ าวัน  ได้  
2.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง             
      การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน  
2.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน  
     และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนต าบลนาหนองไผ่   จ านวน  ๕๐  คน  
เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
4.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
4.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
4.๓ ด าเนินการตามโครงการ  
4.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 

6. งบประมาณด าเนินการ  
๖๐,๐๐๐  บาท  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 )  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน 
       ชีวิตประจ าวันได้  
9.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
       ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้  
9.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน                    
       และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข 
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1.๓.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (คลองสวย น้ าใส) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.ชื่อโครงการ ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (คลองสวย น้ าใส) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๒.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความเสื่อมโทรมของคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งล าน้ าต่างๆ ที่ไหล 
ผ่านในชุมชนหนาแน่น ซึ่งมีการตั้งบ้านเรือน การท าการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ และสถานประกอบการต่างๆ ที่มี
การระบายน้ าทิ้งลงสู่ล าคลอง โดยยังมิได้ผ่านการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า หรือยังมีประสิทธิภาพไม่ดี
เท่าท่ีควร ส่งผลให้คุณภาพน้ าในล าคลองเหล่านั้น เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถน าน้ าในแหล่งน้ านั้นมาใช้ประโยชน์
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแหล่งน้ า ทั้งยังส่งผลให้เกิด
ความไม่น่าดูของทัศนียภาพริมฝั่งคลอง การสะสมของตะกอนท าให้ล าคลองตื้นเขินเมื่อเกิดฝนตกและในฤดูน้ าหลาก 
ไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับ และระบายน้ าได้ จึงส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังรวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สัตว์
พาหะน าโรคต่างๆ ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า นับเป็นปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ
แก้ไข เพ่ือที่จะท าให้สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของแหล่งน้ า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทัศนียภาพ
และวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงทัศนียภาพต าบลนาหนองไผ่ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี 
และความเข้มแข็งในชุมชน จึงได้ด าเนินโครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (คลองสวย น้ าใส) ในเขตเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ า คู คลอง 

- เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู คุณภาพน้ าในคลองให้ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้ 
ประโยชน์ จากคลองตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่และตามศักยภาพของแหล่งน้ า 

-เพ่ือให้เกิดการระดมทรัพยากรและศักยภาพของประชาชนต าบลนาหนองไผ่ ร่วมด าเนินการ 
ปรับปรุง แหล่งน้ าสาธารณะให้ประชาชนในต านาหนองไผ่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข 
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- เพ่ือให้เกิดคลองสวย น้ าใส และเป็นต้นแบบน าร่องในการขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
๔.วิธีการด าเนินงาน 

- ส านักปลัด เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและผู้สนใจ ทราบ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ 
- ด าเนินโครงการตามวัน,เวลา,และสถานที่ดังกล่าว 
- ติดตามประเมินผล 
 
 
 

๕. เป้าหมาย 
-ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลนาหนองไผ่ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

นาหนองไผ่ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ครู นักเรียน และ 
ประชาชนต าบลนาหนองไผ่ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

- บริเวณคลองศรีชุมพล (บ้านกระเบื้อง) ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

- ในวันที่        เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหมวดเงิน 

อุดหนุนทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานการเกษตรงาน ส่งเสริม
การเกษตร หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (คลองสวย น้ าใส) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว้ 
๓0,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามัน ค่าแรง ค่าน้ าแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการท าโครงการ ฯลฯ โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน ๑ มื้อๆ ละ ๖๐ บาท จ านวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าน้ าดื่มพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน ๖0 แพ็ค ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒ x ๔ เป็นเงิน ๘๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒0,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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10.๑ คลองสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลนาหนองไผ่ ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสะอาด 
สวยงามเป็นธรรมชาติ ประชาชนสามารถใช้เป็นทางสัญจรได้สะดวก 

10.๒ ประชาชนต าบลนาหนองไผ่ ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพของต าบลนาหนองไผ่ 
รวมทั้งมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.๓ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
บรรเทาสภาวะโลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น 

10.๔ ประชาชนต าบลนาหนองไผ่ มีความสุขสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  

 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1.โครงการ “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
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กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน 
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานใน
หน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้
ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๗ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน 
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
3.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
3.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
 

4. พื้นที่ด าเนินการ  
    เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
5.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
7. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1  ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ – มีการประกาศ 
      เจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง – มีแผนปฏิบัติการ 
      ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
9.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต 
     ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น 
 

 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัธรรม  ทั้งใน 

 เร่ืองการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการ 
มอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลขาวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังห วัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 
2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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     ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
     2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบไดั 
     2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
     2.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาท างาน 
 
 3. เป้าหมาย 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
 
 
 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
   5.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
        5.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
        5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
          5.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
           - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
           - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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      9.2 ผลลัพธ์ 
           - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
           - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า 
      ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน” 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ต าบลนาหนองไผ่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับ
ต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2558  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. วัตถุประสงค ์
        เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมคีวามโปรงใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
5.วิธีการด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดย
แต่งตั้งปลดัเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าสวนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 
        5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
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        5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บงัคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ.2558   
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มนีาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ 

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 ระเบียบ  กฎเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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4.พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 9.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 9.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณ 
 
 
2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 2.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 2.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 2.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 2.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 3.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 3.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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5.วิธีด าเนินการ 
 5.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
5.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 9.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 9.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน 
 
 
3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 2.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง   

3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีด าเนินการ 
 5.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
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 5.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) 

7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 9.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 9.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
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และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆของเทศบาล 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  และชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีด าเนินการ 
5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 5.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) 

7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.๑ ผลผลิต 
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓  ช่องทาง 
9.๒ ผลลัพธ ์

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ 
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการให้ค าแนะน าค าปรึกษาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนั้น  การบริหารงานเทศบาลจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ตลอดจนลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะด้านงานบริการ ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะที่
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนได้มากท่ีสุด  เมื่อมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ โครงการการห าค าแนะน าค าปรึกษา
ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
จึงเป็นภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของการบริหาร เพ่ือพัฒนาด้านการบริการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมเสริมความเข้าใจอันดี  ทัศนคติที่ดีระหว่างผู้
ให้บริการคือ  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล กับผู้รับบริการ คือ ประชาชนผู้มาติดต่องานในเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมารับบริการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคารได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง 
 2.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 2.3 เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรโดยค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 2.5 เพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อ
ถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
 
3. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการให้บริการ ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคารของกองช่าง 
 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   ต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อัตราค่าบริการ  และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้แก่ผู้
มาใช้บริการหรือผู้ที่มีส่วนร่วมทราบอย่างชัดเจน 
 5.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องขั้นตอนและการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  
ต่อเติมดัดแปลงอาคารให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ทราบ 
 5.3  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รู้ระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการมาใช้
บริการในเรื่องการก่อสร้างอาคาร  รื้อถอน  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 
7. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจ าปี ๒๕65 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ๒๕ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชน
ใช้รถใช้ถนนเพ่ือเดินทางกลับภูมิล าเนา  และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในเวลาปกติ  ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล  ประจ าปี ๒๕65  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  และศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน เพ่ือบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและการจัดชุดสารตรวจสุ่มตามเส้นทางหลักฯ ตาม
มาตรการ 10 มาตรการ โดยเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อปพร. อสม. ต ารวจ
บ้าน ทหารและประชาชนในพื้นท่ี  
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ดังนั้นเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย
ก าหนดจุดตรวจ / ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ  จุดสกัดกั้นในเขตพ้ืนที่  และจุดบริการประชาชน  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล  งานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลนาหนอง  จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจ าปี ๒๕62  ขึ้น  
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนละการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ช่วงเวลาเทศกาล   ประจ าปี ๒๕65 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีวินัย
จราจร 
 3.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

๓.เป้าหมาย 
-  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 
 

๔.วิธีการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อพปร. ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจเวรยาม 
- ด าเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๕. งบประมาณ  
ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕65  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  และวัสดุประเภทค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท   ( วันขึ้นปีใหม่,วันสงกรานต์ )  

 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 และ  11-17  เมษายน 2565    
๗. สถานที่ด าเนินการ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  จ านวน ๔  จุด ได้แก่  
จุดที่ ๑  บริเวณถนนสายรองชุมพลบุรี – ท่าตูม  ทางเข้าบ้านกระเบื้อง 
จุดที่ ๒ บริเวณถนนสายรองชุมพลบุรี – ท่าตูม  ทางเข้าบ้านไทรงาม 
จุดที่ ๓ บริเวณถนนสายรองชุมพลบุรี – ท่าตูม  ทางเข้าบ้านกระสัง 
จุดที่ ๔ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านยางบ่อภิรมย์ 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

ในช่วงเทศกาล ประจ าปี  ๒๕65 
2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวินัยจราจร 
3.  ประชาชนมีความสะดวกและได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการกู้ชีพกู้ภัย  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ปีงบประมาณ  ๒๕๖5  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓๓ วรรคสอง  บัญญัติไว้ว่าเพ่ือ
ส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม  และความจ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน (กพฉ.)  สนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  โดยอาจได้รับการ
อุดหนุนจากกองทุนและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ( ๑๙ )  ก าหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  เรื่องการสาธารณสุขการ
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อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาล  ( ๔ ) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้  ทั้งการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน  ไม่ว่าเป็นการรักษาในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลและถูกก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ได้ประกาศหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินงานและบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเ ฉินขึ้น
น้อยที่สุดและให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบ าบัดเฉพาะ
อาย่างทันท่วงท ี
 

  ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกูภัยของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้เข้าร่วมโครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลชุมพลบุรี   เปิดให้บริการโดยการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบล       นาหนอง
ไผ่ขึ้น  ที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ให้บริการตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เรียกใช้บริการโดย  โทร.๑๖๖๙  โดยมี
อาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นผู้ให้บริการประจ าหน่วยกู้ชีพ 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑.  เพ่ือจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด ๒๔  ชั่วโมง 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐาน  
                        อย่างทันท่วงที 
  ๓.  เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
                        ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
  ๔.  เพ่ือลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
  จัดตั้งหน่อยกู้ชีพพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔  ชั่วโมง  ที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
จ านวน  ๑  หน่วยกู้ชีพ บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาหนองไผ่ 
 

 
๔. ลักษณะประเภทโครงการและกิจกรรม 
  เป็นโครงการประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและจิตใจ 
 

๕.  แผนการด าเนินงาน/วิธีด าเนินงาน 
  การด าเนินการตามโครงการครั้งนี้เป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการกู้ชีพกู้ภัย 
 ปี ๒๕61  มีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอแผนงาน/โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติ  ประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖5 
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  ๓.  คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพนักงานกู้ชีพประจ าหน่วยกู้ชีพ 
  ๔.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่ 
  ๕.  จัดเวรให้พนักงานกู้ชีพข้ึนปฏิบัติงานเป็นเดือน ๆ  โดยจัดขึ้นเวรวันละสอนผลัด  
                        ผลัดเช้า ๑ คน  กลางคืน ๓ คน 
  ๖.  บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาลบาลแก่ประชาชนตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 
  ๗.  จัดท ารายงานประจ าเดือนของพนักงานกู้ชีพ 
  ๘.  จ่ายค่าตอบแทนการขึ้นเวรปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ 
  ๙.  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการและผังควบคลุมการด าเนินงาน 
  ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕64  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

๖. พื้นที่ด าเนินโครงการและกิจกรรม 
 ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินกอ่นถึงโรงพยาบาลครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาหนองไผ่ จ านวน ๑๙ หมู่บ้าน 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการกู้ชีพกู้ภัย  ปี ๒๕๖5   ตั้งไว้  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการกู้ชีพ  ดังนี้ 
  - ค่าจ้างแรงงานขึ้นเวรปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย  จ านวน  ๑๒  เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕64  -  
กันยายน  ๒๕๖5  ขึ้นเวรวันละ  ๒  ผลัด  เช้าและเย็น  วันและเวลาราชการ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  นอกเวลา
ราชการข้ึนปฏิบัติหน้าที่  ๓  คน ๆ  ๒๐๐ บาท ต่อเวร    
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ประชาชนสามารถใช้บริการจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ  ได้รับบริการที่มีมาตรฐานตามระบบบริการการแพทย์ก่อนถึง
โรงพยาบาล  ตลอดทั้งลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  จากการเจ็บป่วยดังกล่าว 
 

๙. การติดตามและประเมินผล 
  ๑. ประเมินผลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ๒. ประเมินความพร้อมของพนักงานกู้ชีพจากรายงานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ประเมินความต่อเนื่องจากสถิติการให้บริการ 
 
4.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปีนี้สภาพอากาศร้อนเร็วกว่าทุกปี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ลูกน้ ายุงลายเจริญเติบโตได้ดี และข้อมูลทาง
วิชาการพบว่า ขณะนี้การเจริญเติบโตของลูกน้ ายุงลายเป็นยุงตัวเต็มวัยใช้เวลาเพียง ๕ วันจาก ๗ วัน ท าให้ปริมาณ
ยุงตัวเต็มวัยเพิ่มมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖5 อาจเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก การป้องกันก่อนถึงฤดู
ระบาดในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และทุกพ้ืนที่ช่วยลดจ านวนยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด โดยการท าลายแหล่ง
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เพาะพันธ์ยุงลาย ที่มักอาศัยในภาชนะท่ีมีน้ าขัง และหากมีรายงานไข้เลือดออกให้ด าเนินการสอบสวนโรคและ
ควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค และพ่นสารเคมีรอบบ้านที่ผู้ป่วยพักอาศัย รัศมี
อย่างน้อย ๑๐๐ เมตร เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ
ของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของ
เทศบาล มาตรา ๕๐ (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ในการนี้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงได้จัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ทราบและ
เล็งเห็นความส าคัญของการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ
น าโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 
2. วัตถุประสงค์  
 ๑.เพ่ือลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
 ๒.เพ่ือป้องกันและหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูก่อนการระบาดของโรค ช่วงที่มีการระบาด 
และหลังการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 ๓.เพ่ิมความครอบคลุมของการรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ชุมชน และลดความชุกชุมของ
ลูกน้ ายุงลาย 
 ๔.เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการรณรงค์และพ่นหมอกควันครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการตั้งแต่ เดือน เมษายน ๒๕๖1– กันยายน ๒๕๖5 
5. กลวิธีด าเนินการ 
 ก่อนการระบาด 
  -วิเคราะห์พื้นที่ระบาดและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ 
  -จัดท าแผนปฏิบัติการรณรงค์ร่วมกันระดับต าบล 
  -ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ประชุมร่วมมือเพ่ือวางแผนการท างาน 
  -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยเครื่องกระจายเสียงของแต่ละชุมชน 
  -เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงาน 
  -รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบท และพ่นหมอกควันในทุกหมู่บ้าน ทุก 
 โรงเรียนและวัดทุกแห่ง 
  -ติดตามการด าเนินงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย (๑.) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวด
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อ่ืนๆ (๑.๒) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอ่ืนๆ ที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.ค่าซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน               จ านวน ๔๐ ขวด เป็นเงิน  ๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๒.ค่าซื้อทรายอะเบท                            จ านวน ๖ ถัง      เป็นเงิน  ๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๓.ค่าซื้อน้ ามันดีเซล จ านวน ๑๘๐ ลิตรๆละ ๒๖.๓๕ บาท        เป็นงิน   ๔,๗๔๓  บาท 
  ๔.ค่าซื้อน้ ามันแก๊สโซฮอล จ านวน ๑๓๐ ลิตรๆละ ๒๙.๐๕ บาท เป็นเงิน  ๓,๗๗๖.๕๐ บาท 
 หมายเหตุ   -ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
                          -ราคาน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๊สโซฮอล อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
 ๒.ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
 ๓.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ องค์กร ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ทุกคนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนสุนัข,แมว  ประจ าปี  ๒๕๖5 
1. หลักการและเหตุผล 

องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) ได้ตกลงร่วมกันก าหนด
เป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรค จะต้องร่วมมือกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.
๒๐๒๐) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับข้อตกลงดังกล่าว 
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กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้ า เมื่อ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นประจ าทุกปี 

สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ มีจ านวนตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน ๕๙๓ ตัวอย่าง เฉลี่ย ๔๙ ตัวอย่างต่อเดือน นับเป็น
จ านวนสูงที่สุดในรอบ ๑๔ ปี 

ทั้งนี้ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือ อ านาจหน้าที่ในด้านสาธารณสุขไว้ ได้แก่ 

-มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) มาตร ๕๖ (๑) และ(๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖และแก้ไข
เพิ่มเติม และกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ว ๐๑๒๐  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม   ๒๕๖๐  
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มาตรา  ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติโรคพิศสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบรุม
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  และอธิบดีกรม
ปศุสัตว์ออกประกาศ เรื่องก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม  โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม  

 
ในการนี้ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕(เรื่องเสร็จที่ ๔๔๒/๒๕๕๙)คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ และคณะที่ 
๑๐ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันหรือระงับโรคติดต่อหรืออ านาจหน้าที่ในด้านสาธารณสุขไว้ อีกทั้ง บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด าเนินการหลายประการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฏหมายก าหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็น
โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรติดต่ออีกด้วย 

 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม  ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล  มาตรา ๕ ข้อที่ 

๔ ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ท าให้คนและสัตว์ป่วยเสียชีวิตด้วยความ
ทุกข์ทรมานทุกราย  โดยแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกเป็นจ านวนมาก เหตุผลเนื่องจากการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวยังด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ านวนสัตว์ทั้งหมด  อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่
สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุท าให้มีจ านวนสุนขัจรจัดเพิ่มมากข้ึนและประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ดั้งนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมจ านวนประชากรสัตว์ทั้งหมด  และการควบคุม
จ านวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นหัวใจส าคัญของการจ ากัดโรคพิษสุนัขบ้า  โดยจะช่วยลด
งบประมาณที่ต้องสูญเสียไปกับการควบคุมโรคทั้งคนและสัตว์  รวมถึงลดผลกระทบด้านต่างๆได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดวัคซีนสุนัข ,แมว  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่และ
ส านักงานปศุสัตว์  อ าเภอชุมพลบุรี  จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี  ๒๕๖๐ 
เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ให้ความส าคัญในการเลี้ยงและดูแลสุนัขแลแมวอย่างถูกวิธีและเห็นความส าคัญในการน า
สุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
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การขึ้นทะเบียนสัตว์  การประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่าง
ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 
2. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๓.๒ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 
๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

3. เป้าหมาย 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข จ านวน  ๙๓๐ ตัว , แมว จ านวน ๑๕๐ ตัว รวม ๑,๐๘๐ ตัว 

4. วิธีด าเนินการ 
4.๑ ขออนุมัติโครงการตามล าดับ 
4.๒ ประชุมชี้แจงเพื่อปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอโครงการแจ้งที่ประชุมสภาทราบ 
4.๓ วางแผนการด าเนินงาน 
4.๔ เสนอของบประมาณ 
4.๕ ปฏิบัติตามโครงการ 

          4.๖ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม   ๒๕๖5 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 

พื้นที่ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จ านวน ๑๙ หมู่บ้าน 
 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐.-บาท  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอชุมพลบุรี 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  สุนัขในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุม  
๒. เกิดความร่วมมือประสานงานกันในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานอื่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   ให้ความส าคัญในการเลี้ยงและดูแลสุนัขอย่างถูกวิธีและเห็น

ความส าคัญในการน าสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๔.  ประชาชนเห็นความส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า  และให้ความร่วมมือในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 

1.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน         เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
คามต้องการของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนาหนองไผ่ต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2.๓  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 2.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

3.  เป้าหมาย 
3.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่สั้นลง 

 3.2 ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  ๑ – ๑9  ต าบลนาหนองไผ่  
3.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

 3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่    
3.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

 

 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
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 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

5.  วิธีด าเนินการ 
 5.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5.๒   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.๓   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 5.๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

5.๕  รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่และ
ผู้บริหารทราบ 
 
6.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
          ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕64  ถึงวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕65  
ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่มีงบประมาณ  
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
          ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 9.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

9.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
9.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
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2. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี เอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแกไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
     2.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 
3. เป้าหมาย 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
   5.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
    5.2 ออกค าสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝายบริหาร ไมมีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง 
และฝายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไมได้รับความ
สะดวกอันอาจเปน็สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สงผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่ งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
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     2.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
    2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
     2.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหนาสวนราชการ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
    5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่ง
การ 
     5.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสวนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
     5.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
    5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
           - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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3.ชื่อโครงการ : โครงการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 

1. หลักการและเหตุผล 

        ตามพระพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนอาคาร  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร  
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์  หน้าที่  และเสรีภาพของประชาชน  การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็
อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้  จึงมีการ
ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522   

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว  จึงต้องมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือมอบหมายงานให้แก่เจ้าหนาที่ท่ีเกี่ยวข้องได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 2.3 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. เป้าหมาย 
 ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติงานแทนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   ต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ มอบหมายอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 
7. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
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 มีการออกค าสั่งมอบหมายอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522 

 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

 

1. หลักการและเหตุผล สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปั จจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลนาหนองไผ่ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี 
เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคม
แห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ ความอยู่
เย็นเป็นสุข ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๗๕  

2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม     
   2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
   2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  
4. พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่เทศบาลนาหนองไผ่ 
5. วิธีด าเนินการ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลนาหนองไผ่ เว็บไซต์เทศบาลนาหนอง
ไผ่ เป็นต้น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนาหนองไผ่  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  
 

๑. หลักการและเหตุผล  
ด้วยเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  จ านวน ๑๙ หมู่บ้าน  มี

ประชากรประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๖๐ คน  ครัวเรือนจ านวน  ๑,๘๔๔  ครัวเรือน  ในการบริหารงานของเทศบาล  มุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด   ปัจจุบันเทศบาลบาลต าบลนาหนองไผ่ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว  จ านวน ๑๙  ชุมชน   เพ่ือให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗              มาตรา ๒  ที่บัญญัติให้
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐  วรรคท้าย   การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน   โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  มาตรา ๕๐ (๙) 
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖    ( ๑๖ ) ก าหนดให้เทศบาล
มีอ านาจและหน้าที่ ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบกับมีหนั งสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐  มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการ
ชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ  
รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง จาก
ประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล    ในการด าเนินกิจการการประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์   โดยการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน  
 

๒. วัตถุประสงค์  
2.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
     กรรมการชุมชนมา ด้วยดี   
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2.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
3. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง จ านวน  ๑๙  ชุมชน  
4. พื้นที่ด าเนินการ  

ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 

 
5. วิธีด าเนินการ  

5.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
5.๒ จัดท าประกาศเกียรติคุณ  
5.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้านหรือสถานที่ 
     เหมาะสม  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5  )  

 

7. งบประมาณด าเนินการ  
๑๐,๐๐๐  บาท  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานสวัสดิการสังคมฯ 

  

9.๑ ผลผลิต   
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

9.1 คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

9.๒ ผลลัพธ์ - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  มีคณะกรรมการ
ชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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2. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน

การพัฒนา  สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น   แบบอย่างแก่ประชาชนต าบล นาหนองไผ่   ผู้ที่ท าคุณประโยชน์
หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล  หน่ วยงาน องค์กร
ดีเด่น  ผู้ท าความดี   มีความซื่อสัตย์สุจริต  และผู้ท าคุณประโยชน์หรือ           เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่   โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคล        ผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ
เทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย   และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และ            จัดกิจกรรมรณรงค์  เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนหน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบล               นาหนองไผ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิด
ชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
2. วัตถุประสงค์  

2.๑ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์   และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล               
      นาหนองไผ่  
2.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน   หน่วยงาน   องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน               
      ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
2.๓ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบล  
      นาหนองไผ่มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชู  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก 
      คุณธรรมและจริยธรรม  
 

3. เป้าหมาย / ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนาหนองไผ่  
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนาหนองไผ่ 
 



80 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนาหนองไผ่  ต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  
 

5. วิธีด าเนินการ  
5.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
     การพิจารณาใน  การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  
5.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
5.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ 
     คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 
 
7. งบประมาณด าเนินการ  

๒๐,๐๐๐  บาท  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 

9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  
9.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม                
       ในกิจกรรมของ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
9.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า

ของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

3.โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่ 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ 
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อ
เป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้า
รับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
2.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลนาหนองไผ่  
4. สถานที่ด าเนินการ  

อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
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5.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
5.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

5.4 ด าเนินการท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
5.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 
2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว 

ทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืช
ใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ท าให้ต้องหัน
กลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ 
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัย 
แล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลอง
ส่งน้ า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การ
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ท านาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมี
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว 
พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็น
ได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 
ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 
   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลนาหนองไผ่  คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดท ากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น 
วิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 
 3. สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลนาหนองไผ่  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ๘๑  

4.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2565  
4.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน 
4.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตร 

ผสมผสาน 
 4.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

6. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
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ส านักปลัดเทศบาล  งานเกษตร  
8. ตัวช้ีวัด 

 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน  
9. ผลลัพธ์  

9.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง 
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

9.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ได้ 

9.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
 
 

 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
1.หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ 
ต่าง ๆ  ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต  ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น  เพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  2.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ  
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2.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบตัิราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ 
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดชันีในการ ประเมินการปฏบิัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดี  

5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ ประชาสัมพนัธ์
พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง เทศบาลนาหนองไผ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ 
 

 
 
 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่” 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
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ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ 
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่กับปลัดเทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่ และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/ 

กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ 

รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 2.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาลต าบล และปลัดเทศบาลต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต ๘๔  

4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  

และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
 – ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า 
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รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น  

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ 
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว 
   1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ ก าหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  1.5 
ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

5. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 

2. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานเทศบาล ต าบลนาหนอง
ไผ ่

ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม เพื่อก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในการบังคับชิอย่างมปีระสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ซึ่งหัวใจ
ส าคัญของการท างานร่วมกันเปน็หมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไมไ่ด้คอืคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง 
การประพฤติ ปฏิบัติอันถูต้องดงีาม ทัง้ กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุลว่งไปด้วยดีและมปีระสทิธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝา่ยบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผด่ังกล่าวนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทจุริต 
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๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่ให้เกิดประโยชนส์ุขแก่
ประชาชน 

๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏบิตัิตามประมวลจริยธรรม 
๒.๔ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน ๘๐ คน 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

๕. วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ โดยเชิญวิทยากร

ที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต์่างๆ ในการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทจุริต 
ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยดึมั่นในหลักคุณธรรม และจรยิธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ใน
บางโอกาส 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
๙. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ ์

ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารบับริการที่เทศบาลต าบลนาหนองไผป่ระเมินความพึงพอใจการปฏิบัตงิานของพนักงาน โดยใช้แบบ

ประเมินเป็นตวัชี้วัด และต้องไดร้ับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗0 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อตา้นการทุจริต และ

ประพฤติปฏิบตัิโดยยึดมัน่ตามหลักประมวลจริยธรรม 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนาหนองไผ่ 

 

 1. หลักการและเหตุผล  
เทศบาลนาหนองไผ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนอไผ่  เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลนาหนอไผ่  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลนาหนองไผ่  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้
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ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว 
อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายัง
ไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 
วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและ ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนาหนองไผ่  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

4. พื้นที่ด าเนินการ  
ส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนาหนองไผ่ 

5. วิธีด าเนินการ  
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 -ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ  ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ 

ตรวจสอบพบการทุจริต  
9.2 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 
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กิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวอย่างที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

1. หลักการและเหตุผล  
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ 

ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
แง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่จากหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 
4. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
5. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 

คณะท างาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
2.5.3  ด าเนินการให้เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
 

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยเทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
   ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ขึ้น เพ่ือ
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ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

  2.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
    เทศบาลบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

5.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
  5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลบาล

ต าบลนาหนองไผ่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่  ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
2.ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุคลภายนอกประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
หรือของรัฐเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
1.หลักการเหตุผล 
   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
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นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12  กันยายน 2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการนี้เทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
2.วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  พนักงานครูเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริตและพฤติมิชอบ 
  2.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

3.เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  บุคลากร
ทางการศึกษาในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
5.วิธีด าเนินการ 
  5.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและพฤติมิชอบหรือไม่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  5.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  5.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบและความคบืหน้าของการด าเนินการ  ภายใน 5 วนั 
  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ปี 
 

7.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักปลักเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
1. หลักการและเหตุผล 
     ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐตองจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกวางขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเขาตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการรวมเทศบาลนาหนองไผ่โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรูสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชนของตนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

2.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 1 แห่ง  
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีด าเนินการ 

5.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
5.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

     5.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่ก าหนด 
     5.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
5.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ต าบลนาหนองไผ่ (ภายในศูนย์บริการรวม เทศบาลต าบลนาหนองไผ่) 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข้าวสารของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

1.หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ   มิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้าง  และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก  ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5.วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) 

7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม

ตรวจสอบของประชาชน 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่” 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและ
อื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 

 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน  
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.   ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  2565 

1.   หลักการและเหตุผล 
 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำของกลุ่มประเทศอำเซียน  และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค ำนึงถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในกำรน ำไปปรับใช้ในกำรจัดท ำและ
ปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำหนองไผ่ให้มีควำมก้ำวหน้ำเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในทุก 
ๆ ด้ำน  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสำธำรณูปโภค   และสำธำรณูปกำร ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเทียว ด้ำนกำรศึกษำ   ด้ำน
ศำสนำและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้ำที่ส ำคัญของเทศบำลต ำบล   ซึ่งนับว่ำเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชน
ในระดับ   พ้ืนที่มำกที่สุด   และเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำ   อีกทั้งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑๓ )   ก าหนดให้เทศบาลต าบล   มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลของเทศบาล การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบ
ข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่  จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ขึ้น   เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 25645)  นอกจากนี้   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่    
ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  ส านักปลัดให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ  และแจกเบี้ยผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ และบริการฉีดวัดซีคพิษสุนัขบ้าและแมวและ
บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กองคลังได้ให้ความรู้ในการช าระภาษีโรงเรือนและภาษีบ ารุงท้องที่และอ่ืน ๆ  และกองช่าง
ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  กองการศึกษา  พบปะกับ
ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ มาให้ข้อมูลข่าวสาร  และด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 2 แห่ง ออกบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  

2.  วัตถุประสงค ์
 

 2.1  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
 2.2   เพ่ือให้ความรู้และรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
เทศบาลและของหน่วยงานอื่น 
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 2.3   เพ่ือให้บริการในด้านต่างๆในภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ
ต่างๆในการให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

3.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาหนองไผ่ทั้ง  19  หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆในการแก้ไขและ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองภายในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2561-2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  และได้รับประโยชน์จากการรับฟังข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและการบริการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่และหน่วยงานอื่นๆอย่างทั่วถึง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   จ านวน  19  หมู่บ้าน จ านวน  1,680  คน 
5.  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 

1. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมาย  มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆในการแก้ไขและ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองภายในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

    เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เคลื่อนที่พบประชาชน 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์                     
                     ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลในพ้ืนที่  
 5.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  5.1  สรุปชี้แจงและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  5.2  จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหา / ความต้องการและน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนา 
                          สามปี (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
  5.3  ให้ความรู้ในการประเมินและการรับช าระภาษีโรงเรือนและภาษีอ่ืน ๆ 
  5.4  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบ 
                          ปัญหาของประชาชน   
  5.5   ให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และรับแจ้งรายชื่อผู้ 
                           มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ตกหล่น 
  5.6   พบปะผู้ปกครองนักเรียนจากส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.7   ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขแมวบ้า การข้ึนทะเบียนสัตว์  การฉีดวัคซีนยา 
                           คุมก าเนิด 
  5.8   ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
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  5.9   ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  5.10  ให้บริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริการของเทศบาล 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างเดือน มิถุนายน   2564   ถึงเดือน สิงหาคม  2565 

8.  สถานที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จ านวน  19  หมู่บ้าน  

9.   งบประมาณด าเนินการ 
 จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ทต. เคลื่อนที่ประจ าปี 2565  จ านวน 100,000.-  บาท  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  )  

10.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 

11.   ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ทต.นาหนองไผ่ 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาฯ ทต.นาหนองไผ่ 
 3.  ปศุสัตว์อ าเภอชุมพลบรี 
 4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนองไผ่,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกระเบื้องเมืองใหม่ 
 5.  เกษตรอ าเภอชุมพลบุรี 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.   ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่น าข้อมูลไปจัดท า แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561-2565) 
 2.  ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากเทศบาลและหน่วยงานราชการอัน
น าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
 3.  ประชาชนได้รับบริการสะดวก  รวดเร็ว คุ้มค่า และทั่วถึงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆพร้อมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีเครือข่ายในการด าเนินงานและพัฒนางานในท้องถิ่นที่เข็มแข็ง 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เทศบาลบาลต าบลนาหนองไผ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
    2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 

  2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

3. เป้าหมาย 
     ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

4. วิธีด าเนินการ 
  4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

     4.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน  
     4.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 
    5.1 ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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     5.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 558 937   ทางโทรสารหมายเลข  044 558 938 
   5.3 ทางเว็บไซต ์
   5.4 ทางไปรษณีย์  
 

6. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   8.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

  8.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    8.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
   2.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
   2.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

3. เป้าหมายการด าเนินการ 
   ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2565 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

   9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ 
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และ

แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กร
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลนาหนองไผ่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   เทศบาลนาหนองไผ่  โดยงานนโยบายและแผน   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลนาหนองไผ่ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่   จ านวน   3  คน  
4. พ้ืนที่ด าเนินการ  

เทศบาลนาหนองไผ่ 
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี   ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด   เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมา
ด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่  แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 
และข้อ 9 ที่ก าหนด  
7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด  เทศบาลนาหนองไผ่  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลนาหนองไผ่ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนาหนองไผ่ เพ่ือเป็นองค์กรใน
การยกร่างหรือจัดท าร่าง  ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลนาหนองไผ่ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลนา
หนองไผ่ ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลนาหนองไผ่  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 
2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 19 วรรคท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกาวา่

ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 นั้น และหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.3/5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม  2559  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพฒันาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 
2561-2565 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน   โดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  ในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และสามารถบูรณาการกับแผนพฒันาจังหวัด โดยการสนบัสนุนให้ประชาชนในหมูบ่้าน ชุมชน 
รวมตัวกันน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตในหมู่บา้น  ชุมชนมาก าหนดเปน็กิจกรรม น าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน  
ที่ได้มาพจิารณาด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ินได้  
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามขั้นตอน
กระบวนการจัดท า และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมตลอดจนให้การสนบัสนุนในด้านตา่งๆจากหน่วยงาน ที่
เก่ียวข้อง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวน การมีส่วนร่วม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น  
 2. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อจัดประชุมประชาคมระดบัต าบล และส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน   
ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับต าบล   เพื่อบูรณาการสูก่ารจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) 
 2.เพื่อให้การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565 )เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที3่) เป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองปญัหา/ความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ีในชว่ง 5 ปี ให้มีความสอดคล้องและสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณประจ าปี และน าไป
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 5.เพื่อเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  ผู้บริหารเทศบาลต าบล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้แทนชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน  หน่วยงาน
ราชการในพืน้ที่และที่เก่ียวข้อง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง  จ านวน 196 คน 
4.  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 

2. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมาย  มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆในการแก้ไขและพัฒนา
สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองภายในท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

    เชิงคุณภาพ 
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม   

 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะท างานสนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 2. ประชุมประชาคมระดบัต าบลให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3. สนับสนุนและร่วมกับแกนน าที่ผ่านการประชาคมระดบัต าบลการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชนในแต่ละหมู่บา้น
ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ/แผนชุมชนให้เป็นปจัจุบนัทั้ง  19  หมู่บ้าน 

4.รับทราบปัญหา/ความต้องการ แผนงานโครงการ/กิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบบัที่
3) 

5.บูรณาการแผนชุมชนในระดบัต าบล / หมู่บ้าน โดยการประชุมประชาคมระดบัต าบล  เพือ่น ามาเปน็ข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) ต่อไป 

 6.เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 
7.ประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่และผู้ที่เก่ียวข้องในการ  จัดท า

ร่างแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) 
8.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เพื่อพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี              (พ.ศ.

2561 -2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) 
 9.การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
   ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลา่วมีผู้รบัผิดชอบได้แก่ ฝา่ยนโยบายและแผน ส านักปลัด  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงสว่น/ฝา่ย/งานตา่งๆที่เก่ียวข้อง 
6.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมประชาคมระดับต าบลจดัท า/ทบทวนแผนชุมชน  
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนฯ  
 3. จัดประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ   
7.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลดัเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
8.งบประมาณ  
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้สอย โครงการจัดท าแผนโดยกระบวนการมีสว่นร่วมงบประมาณ 
40,000 บาท   
9.สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
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10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 1.ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดกระบวนการมีสว่นในการพัฒนาร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2.สามารถบูรณาแผนชุมชนที่มคีุณภาพ สู่การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ.2561 -2565 )ของเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่   
 3. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2565 )เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) เป็นแผนที่ด าเนนิการภายใต้หลักประชา
รัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถตอบสนองปัญหา/ความต้องการของประชาชนท าให้การด าเนินงาน
ของท้องถ่ินมีความสุจริต  โปร่งใส  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุณภาพ 
 4. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2565 )เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏบิัติในการด าเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.เทศบาลต าบลนาหนองไผ่สามารถเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน  
 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

“มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ 
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 
4.พื้นทีด่ าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีด าเนินการ 

5.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่อย่าง
แข็งขัน  ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ 
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 5.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้   ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตน 
 

 
 

 

2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและก าร
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด 
 2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
2.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลนาหนองไผ่และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
2.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาหองไผ่  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่  
4. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 5. วิธีด าเนินการ  
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5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
5.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
5.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
5.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการ 
ประเมินให้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ต าบลนาหนองไผ่ ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ มอบหมาย  
5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5.6 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
5.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
5.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลxxxพร้อม
ตัวชี้วัด  
5.9 การติดตามและประเมินผล  
5.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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2.ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ 
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ให้เกิดความโปร่งใส 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่ 
3. เป้าหมาย  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  
4. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่  
5. วิธีด าเนินการโครงการ  
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5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
5.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ 2561 – 25645  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่

หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาหรองไผ่ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ก าหนด 

   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

“โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายใน  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  
ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2.วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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2.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

2.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
2.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีด าเนินการ 

5.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
5.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรั 
 
วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหม 
ยในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานขอ

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ 
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่ทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามก าหนด  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
4. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
5. วิธีด าเนินการ  
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 

ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลนาหนองไผ่ขึ้น 
 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ 
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
3. เป้าหมาย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ  

4.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ 
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

4.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป 
ข้อมูล 

 4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่และ
ผู้บริหารทราบ  
5. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 6. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
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1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ 

ตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับที่วางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม 

ก าหนดเวลา 
 9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
 9.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 9.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ 

ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
3. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ
ตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๒๐  
2. วัตถุประสงค์  
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2.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ 
เสี่ยงไปด าเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  

2.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ 
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  

2.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  

5.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่น าแผนการปรับปรุงการควบคุม 
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

 
 
 
5.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่รายงานผลการด าเนินการแผนการ 

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ประชุม 
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  

5.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ 
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บริหารจัดการความเสี่ยง  
9.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   9.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึง
ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
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ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เป็นไปอย่างโป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
     2.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
3. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5.วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
     - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     - การสรรหาการบรรจุ แต่งตั้ง ได้มี การประชาสัมพันธ์ ไปยัง หน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จั งหวัด อ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
     - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
     - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
    - ในการบรรจุแตงตั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
     - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
     - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลนาหนองไผ่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.จังหวัด) 
 
 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
    - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
     - มีการแจงผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
     - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่ 
    - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
     - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
     - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
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     - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
     - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
     - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)   การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
     - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
     - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
     - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
     - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นตน 
     - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
     - นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
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  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พรอมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่
เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

“กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอ
ภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภ ายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
2.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ 

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
5.วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผล
การด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖5 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
7.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
9.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่หรือผู้รับบริการ 
  
 
 

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
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ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่ 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
 
5.วิธีด าเนินการ 

- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง 

เว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
7.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ- จ่ายเงินของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

 
 
 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์  ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
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การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาส
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลนาหนองไผ่สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ว น
ร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อสนับสนนุให้ตัวแทนภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ให้เกิดการพัฒนาได้

อย่างคุ้มค่า 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
5.วิธีด าเนินการ 

5.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

5.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

5.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอยา่งละเอียดและถูกต้อง 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
7.งบประมาณด าเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ    -งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

“โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการและบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย 
หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส  จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
5.วิธีด าเนินการ 

5.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
5.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

7.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน  พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนทองถิ่น 
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาทองถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญกาวหน้า 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
     2.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 12 คน 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

5.วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
     5.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
     5.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่ 
     5.4 ฝายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศบาลมนตรีต าบลนาหนองไผ่ทราบ 
 
 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  400,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ผลลัพธ์ 
  9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
     9.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
      9.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
10. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 12 ราย ไดรับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธภิาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่และลดการทุจริต 

เทศบาลต าบลนาหนองไผจ่ึงไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝา่ยบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชกิสภาท้องถิ่นในการเปน็หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร 
2.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
2.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

3. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ จ านวน 12 คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ใช้ส าหรับการประชุม  
5.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ 
5.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9. ผลลัพธ ์
9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
9.2 การปฏิบัตงิานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อต้าน การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
2. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 
คอร์รัปชัน  

5.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน 
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ 
การคอร์รัปชันได้ 

 9.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ 
คอร์รัปชันในระดับเทศบาล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๓๓  

 
 
 
 

2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
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1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  

จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 2.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

4. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
 5.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ขนานยนต์ 
 5.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
 5.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 5.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 5.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 8 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
9.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

“มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ  ซึ่งเทศบาลต าบลนาหนองไผ่มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่าย
ที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่เข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
4.พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
5.วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ 
ป้องกันการทจุริตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล ในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลนาหนองไผ่กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

7.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษาเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

 
 


