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เทศบาลตําบลหนองขาว 
อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



คํานํา 
  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีหนวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทย  ใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ   ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดย
การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ัง เขาใจวิถีดําเนินชีวิต
ท่ีสมควรและมีคุณคา 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําส่ังท่ี 69/2557 เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 
กําหนดมาตรการ  หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน  และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิด
การทุจริตได 
   เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม   งานวิชาการและแผนงาน 
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   ภาใตวิสัยทัศนในการบริหารงานท่ีวา “เทศบาลตําบลหนอง
ขาว  เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง  อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
ประชาชนไดรับการบริการท่ีดีอยางเสมอภาค  เปนเมืองนาอยู  และเปนองคกรแหงความเปนเลิศ ”   
และ 5 พันธกิจ  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลหนองขาว  พ.ศ.2562 - 
2564 ข้ึน ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร  และกลยุทธของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหบรรลุเปาหมายและ
เปนการถือปฏิบัติตาม คําส่ัง 69/2557   เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติดวย 
   คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖4) ของเทศบาลตําบลหนองขาวฉบับนี้   จะสามารถเปนกลไกในการ
ขับเคล่ือนการบริหารงานเพื่อพัฒนาทองถ่ินในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 
 

 
 
 

งานวิชาการและแผนงาน 
สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลหนองขาว 
19  กุมภาพันธ  ๒๕61 
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   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 1  บทนํา 
ความเปนมา 
 

  ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3 ( พ.ศ.  2560 – 2564 )  ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการการสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป  และ
แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ  เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50  ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2551 - 2564)  ไดให
ความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติ  และคานิยมในการตอตานการทุจริต ดวยการ
ประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ    โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ของเทศบาลตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี ท่ีเกี่ยวของไว คือ 

วิสัยทัศน  
              “เทศบาลตําบลหนองขาว เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง  อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ประชาชนไดรับบริการท่ีดีอยางเสมอภาค  เปนเมืองนาอยู และเปนองคกรแหง
ความเปนเลิศ ” 

พันธกิจ ( Mission ) 
1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหกับเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ  
เทศบาลตําบลหนองขาว 
3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ   ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว 
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนอง
ขาวอยางจริงจังและตอเนื่อง 
  สําหรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ไดมุงเนนการบูรณาการทํางานขององคกร/หนวยงานท่ีเปน
องคหลักรวมกับภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน
เพื่อเฝาระวังปญหาการทุจริต จึงไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริต คือ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลหนองขาว
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

     วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริม เสริมสราง   จิตสํานึกและคานิยมใหทุกหนวยงาน   ของเทศบาลตําบลหนองขาว  อําเภอ

ทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและ 
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รับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลหนองขาว  รวมท้ังการรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหาการ
พัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองขาว  ได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

     มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

    1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาท่ีและประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน

2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการฝกอบรม

เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
2.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนอง
ขาวใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือเปน
คานิยมกระแสหลักของชาติ 
 3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลหนองขาว 
     3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตําบลหนองขาว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
      วัตถุประสงค 

       เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลหนองขาว ในการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลหนองขาว   เสริมสรางและพัฒนาเครือขาย 
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ภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูล

หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

      มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลหนองขาว กับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลหนองขาว  กับ

องคกรทุกภาคสวน 

      1.2 ใหมีการจัดต้ัง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองขาว  ตลอดจนการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลหนองขาว  จากทุกหนวยงาน เพื่อนําไปประมวล 

วิเคราะห เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปนอิสระใน

การทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

     1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองขาว   โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวางกัน  

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาล

ตําบลหนองขาว 

    2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลหนองขาว 

 2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

 2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

    2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

    2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองขาว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ของเทศบาลตําบลหนองขาว 

      วัตถุประสงค 
       มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง   สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาขอบัญญัติ ขอบังคับ  
ท่ีเอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ  
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      มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
        1.1 ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองขาว   ท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มี
โครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ 
       1.2 ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองขาว   สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกําหนดให
แยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี   เพื่อสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได 
      1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลหนองขาว
ดวยกันเอง 
      1.4 ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลหนองขาว กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
      2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลหนองขาว กับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายนอกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 

       วัตถุประสงค 
                  มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง สราง 
มาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน  
        มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
          1.1 กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตท้ังในและตางประเทศเพื่อใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ 
         1.2 จัดต้ังศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู  
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)  

หลักการและเหตผุล 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความเขมแข็ง ในการบริหารงานโดยอิสระในการกําหนดนโยบาย  
การจัดบรกิารสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือ 
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ปญหาการบริหารราชการ  ซึ่งอาจมีพฤติกรรมสอไปในทางท่ีเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยมิชอบ มี
การกระทําในลักษณะท่ีเปนทางการขัดกันแหงประโยชนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมีการดําเนินกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมใหทองถ่ินปลอดทุจริต  ซึ่งกิจกรรมนี้เปนการดําเนินงานตามโครงการ
สงเสริมเพื่อใหทองถ่ินปลอดทุจริต และเปนการขยายผลตอเนื่องไปยังกิจกรรมสงเสริมใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต   ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใหมีการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีความพรอมท่ี
จะสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรอื่นๆ และคาดหวังใหเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีขยายแนวคิด สรางแนวรวม
จับมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่น ๆ เปนเครือขายการปองกันการทุจริตตอไป 
 

  ดังนั้นเทศบาลตําบลหนองขาว    จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดาน
การปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดไวประกอบดวย  4 มิติ 
ดังนี้ 
 

  มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
   ภารกิจตามมิติ 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก แกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจํา ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
   ภารกิจตามมิติ 
   2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
   2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหาร
         กิจการบานเมืองท่ีดี 
   2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน 

      ใหเปนท่ีประจักษ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
   ภารกิจตามมิติ 
   3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 

      ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร   
      ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
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3.2 การรบัฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ 
      ประชาชน 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน 
 

มิติท่ี 4 การสรางเสริมและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร  
         ปกครองสวนทองถ่ิน    

ภารกิจตามมิติ 
   4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน 
         แผนดินกําหนด 
   4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
         ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
   4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
   4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคสวน
         เพื่อตอตานการทุจริต 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
  1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองขาว   ใหมีการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีความเขมแข็งบริหารราชการ บังเกิดประโยชนแกประชาชนและยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองขาว 
  2. เพื่อสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  สรางเครื่องมือในการพิจารณา ดําเนินกิจกรรมในการ
สรางความตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอองคกร และประเทศชาติ ใหแกคณะผูบริหาร พนักงาน
และพนักงานจางเทศบาลตําบลหนองขาว    รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี และเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความ
ซื่อสัตย สุจริตคุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  ปราศจากการกอใหเกิดความ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน  และแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ 
  3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  4.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
  5.  เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง  และใชเปนแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริตไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ 
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เปาหมาย 
  1. บุคลากรท้ังฝายการเมือง/ฝายประจํา/พนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองขาว 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 
  3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการอื่น ๆ 
 
ประโยชนของการจัดทําแผน 
  1. เทศบาลตําบลหนองขาว  มีการบริหารงานดวยความโปรงใส และมีความเขมแข็งในการ
บริหารงานราชการ เพื่อใหบังเกิดประโยชนแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตในเชิงรุก
และยั่งยืน 
  2. ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม  ทําใหบุคลากรท้ังฝายการเมือง,ฝายประจําและ
พนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองขาว    รวมถึงประชาชนในเขตตําบล ตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีสงผล
กระทบตอองคกรและประเทศ   และมีทัศนคติคานิยมในเรื่องของการซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ตอการ
มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
  3. ใชเปนแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต  ระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  และสวนราชการอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สวนท่ี 2  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
แผนปฏบิัติการปองกันการทจุริต 

 
แนวความคดิการจัดทําแผนปฏบิตัิการปองกนัการทุจริตสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี ้
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ 
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยดําเนินการในลักษณะ 3 ลักษณะ  
ดังนี ้

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด 
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน โดยดําเนินการในลักษณะ 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการในลักษณะ 
 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต 
 1.3.2   สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 1.3.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  ไดแก 
  2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
  2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง 
เครงครัด 

2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความ 
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 



 
 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกีย่วกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
ในลักษณะดังนี้ 
  2.3.1 มีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
  2.3.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
  2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ 
หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน โดย 
  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได 
  3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ 
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมผีลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถ่ิน   

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง 
การไดรับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องรอยเรียน/รองทุกข 
 
 
 



 
 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
 4.1 มีการจัดระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม 
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในผูกํากับดูแล 
 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ 
การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ 
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
  4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 4.4 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน (community)  และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต   
  4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตนการทุจริต 
 
 

 ....................................................................................... 
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สวนท่ี 2  แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 3  ป  (พ.ศ. 2562 – 2564) 

เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ า ยส ภ าท อ ง ถ่ิ น 
และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สําหรบั
บุคลากรของเทศบาล 
1.1.1 (2) โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
1.1.1 (3) โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต 
1.1.1(4)  โครงการ 5 ส. 
1.1.1(5)  โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี 
1.1.1(6)  โครงการสรางอาชีพ
รายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.1.1(7)  โครงการสานสมัพันธ
สรางครอบครัวอบอุน 
 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
1.1.2 (2)  มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 
1.1.2 (3) มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 
 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลหนองขาว 

 

20,000 
 
 

20,000 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
90,000 

 
15,000 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
90,000 

 
15,000 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

20,000 
 

 
20,000 

 
ไมใชงบ 

 
 

ไมใชงบ 
90,000 

 
15,000 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

 

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1.2.1(1) มาตรการจัดทําคูมือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
1.2.2(1)  ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.2.3(1) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 

ไมใชงบ ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1)โครงการพานองทอง
ธรรมะ 
1 . 3 . 2 ( 1 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
1 . 3 . 3 ( 1 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว 
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

10,000 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

10,000 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

10,000 

 

มิติที่ 1  รวม 3 มาตรการ 2 กิจกรรม 
11  โครงการ  

205,000 205,000 205,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

2.1.1(1)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
เทศบาลตําหนองขาว 

ไมใชงบ ไมใชงบ ไมใชงบ  

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล(ถือตามระเบียบ)  
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวน
ราชการ 
 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
2 . 2 . 2  ( 1 )  กิ จ ก ร ร ม      
“ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2.2.2(3) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการซื้อ – จัดจาง 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ  
2.2.3(2)  มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
2.3.1 (2) โครงการเทศบาล
ตําบลหนองขาว เต็มใจใหบริการ
ประชาชนชวงพักเท่ียว/นอกเวลา
ราชการ 
2.3.1(3)  โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2  (2)  มาตรการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตรีใหรอง
นายกเทศมนตรี 
 

5,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

5,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

5,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ  

2.4.1 (1) โครงการพอ – แม
ดีเดน 
2.4.1 (2) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.2 (1) กิจกรรมยกยองและเชิด
ชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

 
 
ไมใชงบ 

 
15,000 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 

 
ไมใชงบ 

 
 

 
 
ไมใชงบ 

 
15,000 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

 
 
ไมใชงบ 

 
15,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหนองขาว”    
 
2.5.2 (1) กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบควบคุม    
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”  
 
2.5.3(1)  มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
 
2.5.3 (2) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตํา
หนองขาว วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ” 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 

 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 
 

 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 

 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 

 

 

 รวม 8 มาตรการ 12 กิจกรรม 
4 โครงการ 

20,000 20,000 20,000  

3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรบัปรงุ
ศูนยขอมูลขาวสารของ เทศบาล
ตําบลหนองขาวใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน” 
 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลหนองขาว” 
 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 

 
 
ไมใชงบ 

 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลงั พัสดุ และ
ทรัพยสินของ เทศบาลตําบล
หนองขาว  และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

20,000 

ไมใชงบ 
 
 

 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
20,000 

ไมใชงบ 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

20,000 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน 
3.2.1 (2) การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขของเทศบาล
ตําบลหนองขาว 
3.2.2 (1) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ 
3.2.2(2)  โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ีบริการประชาชน 
 
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30,000 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

90,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

30,000 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

90,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

30,000 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

90,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
หนองขาว 
3.3.1 (2) การจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบล  
3.3.1 (3) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 
3.3.2 (1) มาตรการ “แตงต้ัง
ตัวแทนประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 

ไมใชงบ 
 
 
 

30,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

30,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

30,000 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ 3 รวม 6 มาตรการ 6 กิจกรรม 

3  โครงการ 
170,000 170,000 170,000  

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป  
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคมุภายใน 
 
4.1.2 (1) แผนการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลหนองขาว 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 

ไมใชงบ 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน 
ยาย 
4.2.2 (1) กิจกรรมรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ – จายและการ
ใชเงิน 
 4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชมุชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 

ไมใชงบ 
 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1 (1) กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ฝายบริหาร 

30,000 
 
 
 

ไมใชงบ 

30,000 
 
 
 

ไมใชงบ 

30,000 
 
 
 

ไมใชงบ 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
 
 

ไมใชงบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒562 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 4 กิจกรรม 

3  โครงการ 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการตามมิติ 

และภารกิจตามมิติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 1  
การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภารกิจตามมิตทิี่ 1.1 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้ง

 ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการเมืองฝาย
 สภา ทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่น 

 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรของเทศบาล 

2. โครงการเผยแพรประชาชาสัมพันธขอมลูขาวสาร 

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

4. โครงการ 5 ส. 

5. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 

 6.  โครงการสรางอาชีพรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.  โครงการสานสัมพันธสรางครอบครัวอบอุน 
 8.  มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกร
      ปกครองสวนทองถิ่น” 
 9.  มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 10.  กจิกรรมใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับพนกังานเทศบาล 
        และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองขาว 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
   ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สําหรับบุคคลากรของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน   มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
ตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว   มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลหนองขาว  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ี

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล  บรรยาย
ใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

  

.......................................................................... 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
   ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในภาวะสังคมปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาดานวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ  กาวหนาไปมาก
เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ท่ีทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสูง  การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ  เขามาใช
ในการดําเนินงานผานส่ือการประชาสัมพันธ  เพื่อใหบรรลุสําเร็จ  และรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให
ความรูความเขาใจงายในระยะเวลาส้ันๆ  หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน  สรางความ
นาเช่ือถือ  และนาสนใจใหกับกิจกรรม  โครงการของเทศบาล  ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยง
กันของกิจกรรม  โครงการตางๆไดชัดเจนถูกตอง  ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให
ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล  จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกส่ือใหเหมาะสม
กับภาวการณนั้นๆ  การใชส่ือเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง  ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนส่ิงสําคัญท้ังนี้
เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาทหนาท่ี 
อยางโปรงใส  และยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางส่ือประเภท
ตางๆ  ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือวิทยุ  โทรทัศน  ส่ือ  Social Network  ผานทางจอดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 3.2 เพือ่สรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู  รับรูและเขาใจในภารกิจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองขาวอยางถูกตองและโปรงใส 
 3.3 เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 3.4 เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตัวเอง 
 3.5 เพื่อนําเสนอผลงาน/ โครงการโดดเดน เปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย 
 3.6 เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางเทศบาล  สือมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาวใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง
กวางขวาง  โดยดําเนินการดังตอไปนี ้
 4.1  จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ  การดําเนินงานของเทศบาล 
 4.2  จัดทําวารสารแถลงการณผลงานคณะผูบรหิาร 
 4.3  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล  และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.4  จัดทําปฏิทินขาวประชาสัมพันธ 
 4.5  จัดทําวีดีทัศน 
 4.6  จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
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 4.7  ปายประชาสัมพันธ 
 4.8  จดหมายขาว 
 4.9  เสียงตามสาย 
 4.10  อื่นๆ  

5. ระยะเวลา 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทํารางนําเสนอรูปแบบ 
 6.4 ผลิตส่ือประเภทตางๆ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. งบประมาณ 
 20,000.-  บาท 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาวเปนตัวช้ีวัด  ดังนี ้
 ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท  ภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาวและความพึงพอใจในส่ือ
เอกสารในการประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 60 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
   ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองคกรไปสู
ความสําเร็จ       ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน 
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและ
พนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง 
ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
 2.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อน
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขาว 
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4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ขอเทศบาลตําบลหนองขาว  ท้ังหมด 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 1 ครั้ง/เดือน ระหวางเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2564  

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนนิการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 
8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

...................................................................... 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว   ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองขาว  พ.ศ. 
2559   โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน
สวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  พลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการ
ตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชน      

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน ของเทศบาล
ตําบลหนองขาว  จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

-31- 
 3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เทศบาลตําบล
หนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม  ของเทศบาลตําบลหนองขาวเปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรฐัเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองขาว 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

…………………………………………………………. 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ   : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบล
หนองขาว  จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางตางๆ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
   ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.3.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
   ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของ
   เทศบาลตําบลหนองขาว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม
อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      
ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน
หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก
ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
ในเทศบาลตําบลหนองขาว   เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผาน
การประชุมผูบริหารกับพนักงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักเทศบาล   พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว   มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย  สุจริต  มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุง
สูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหนองขาว 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน   และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 25694) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภารกิจตามมิตทิี่ 1.2 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน 
ทุกภาคสวนในทองถิน่ 
 

1. มาตรการ “จัดทาํคูมือประชาชนปองกนัผลประโยชนทับซอน” 

2. ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน 

3. โครงการปลูกผักริมร้ัว 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
   1.2.1.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิเคราะหนโยบายและแผน    สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ  และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ
ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม  และเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม   รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน  และปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ได
จัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)   และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนํา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ เทศบาลตําบลหนองขาว 
จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน   เพ่ือเปนประโยชนในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากร  ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลหนองขาว    ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปน
องคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต         
คอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทํา (ราง)  คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบาลและแผน   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

 

 

......................................................................................... 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
   1.2.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว ลดภาวะโลกรอน ในพืน้ที่เทศบาลตําบลหนองขาว   
  ประจําป 2562 - 2564 
2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย 
อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน      
สวนหน่ึงเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี      
สีเขียวจึงเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน่ืองจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 
แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงได
จัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว   ประจําป 2562 – 
2564   เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวม
ถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองชาง   เทศบาลตําบลหนองขาว   
จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตของเทศบาลตําบล
หนองขาว  เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี
มีและลดภาวะโลกรอน 
 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก
ประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม ในพ้ืนท่ีตางๆ  ตามความเหมาะสม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
เขารวมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 
 6.3 จัดหากลาไม พันธุไม  โดยขอความอนุเคราะหจากสวนราชการ เพ่ือใชในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชาง เทศบาลตําบลหนองขาว 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

 

...................................................................................... 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
   1.2.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการปลูกผักริมร้ัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน   ซึ่ง เห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิม
ขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรบัผูท่ีมารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก 
และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเน่ืองจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูก
สุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไม
ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลาน้ัน ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทาง
ในการปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบย่ังยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน     
แตกระน้ันสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง ชุมชน
บานสวนพอเพียงตระหนักในปญหาน้ี จึงไดรวมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใชสารเคมี
สงเคราะหใดๆ  
 3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง 
 4.2 ประชาชนท่ัวไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผูประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ 
  - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพ่ือให
สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก 
  - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
  - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
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 6.3 ข้ันประเมินผล 
  - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว 
  - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไข
รวมกัน 
  - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภารกิจตามมิตทิี่ 1.3 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1. โครงการพานองทองธรรมะ 

2. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (กจิกรรม “โตไปไมโกง”) 

3. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลทุงขนาน 

(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”) 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
   1.3.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความเช่ือสัตยสุจริต  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการพานองทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
คานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญ
ท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ
พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหย่ือ
หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชน
มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
 โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และ
มีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน
สังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต 
และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รู วิธีการปองกัน            
รูวิธีแกไขปญหา สรางภมูิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคีใน
หมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว/ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน 
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 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2654 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 

...................................................................... 
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มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
   1.3.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองขาว (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

เทศบาลตําบลหนองขาว  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนตําบลหนองขาว   (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน   เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปน
รากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ   และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ี
ไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม      มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว   จํานวน  100  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 

...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-46- 
 

มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
   1.3.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว 
  (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน   ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน
รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

เทศบาลตําบลหนองขาว     พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับ
ผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย                   
ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได  เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียง 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนของโรงเรียนเทศบาลตําบลหนองขาว   จํานวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา
ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
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6. พื้นที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองขาว  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.- บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 
 10.4  ผานการประเมินเพ่ือเปนโรงเรียนพอเพียง  และมุงสูสถานศึกษาพอเพียงตอไป 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 
การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภารกิจตามมิตทิี่ 2.1 
แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

1.  กิจกรรมประกาศเจตจาํนงตอตานการทุจริตของเทศบาลตําบลหนอง

ขาว 
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มิติท่ี 1   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.1  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองขาว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน
ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 2.2  
มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

(ถือตามระเบียบ) 
 2.  มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และ

      หัวหนาสวนราชการ 
 3.  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 4.  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
      ประจําป” 
 5.  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 6.  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  7.  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพือ่ใหเกิด
              ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

 8.  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1.  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง
   ในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 
 พนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองขาว   เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน   ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
การทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   เพ่ือเปนการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความ
โปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบคุคลของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหมีประสิทธิภาพได
คนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลหนองขาว   จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองขาว  ไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมคีวามพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมตํ่ากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

……………………………………………………………….. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1.  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง
   ในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล  และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ   มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําให
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล   ในการท่ีจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล  กําหนดใหนายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล  และลูกจางของเทศบาลตําบลหนองขาว   นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง
นายกเทศมนตรี   ท่ีไดรับแตงต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได   และกําหนดใหปลัดเทศบาลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักเทศบาล   และลูกจางของเทศบาลตําบลหนองขาว  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให
เปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาวข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ จํานวน  3  ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล   ปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ   หัวหนาสวนราชการ มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

……………………………………………….. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1.  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง
   ในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองขาว  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับ
ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งกําหนดไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองขาว   ดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการ
สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองขาว   โดยแตงต้ังปลัดเทศบาล  เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการของเทศบาลหนองขาว   ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของ
เทศบาลตําบลหนองขาว   โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และ
พนักงานเทศบาล  รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหนองขาว   รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของเทศบาล
ตําบลหนองขาว  พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหนองขาว  เสนอมา 
โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

……………………………………………….. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.2.  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การ 
   ใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม 
   กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี    กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย
งานการเงินและบัญชี กองคลงั เทศบาลตําบลหนองขาว   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทํา
ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ท่ีต้ังไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

……………………………………………….. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.2.  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การ 
   ใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม 
   กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพยสิน    กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 งานพัสดุและทรัพยสิน  และผูอํานวยการกองคลัง   
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจดัซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุและทรัพยสิน   กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

……………………………………………….. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.2.  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การ 
   ใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม 
   กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพยสิน    กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากเทศบาลตําบลหนองขาว    มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว  จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบ  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย
เปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 
และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ เทศบาล
ตําบลหนองขาว 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ เทศบาลตําบลหนองขาวท่ีดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ เสียงตามสายตามหมูบาน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองขาว ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายในหมูบาน  หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซื้อ
จัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

....................................................................... 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.3.  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
   ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สวนราชการสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
   โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการ
รวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนศูนยบริการ
ประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตาม
ความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงาน
เพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการ
รับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากน้ี เทศบาลตําบลหนองขาว  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน
การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด       
การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ      
ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส,  
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ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดาน
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

....................................................................... 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.3.  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
   ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทุกสวนราชการ/กอง/งาน  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบเทศบาลตําบลหนองขาว   มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลหนองขาว จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายภาพหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและ
อ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได
กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการ
ปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยให
การบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลองวงจรปด
ภายในสถานท่ีใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
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 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใชในการ
ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองขาว 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
 กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 2.3  
มาตรการการใชดุลยพินิจและการใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามหลักกาบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  1.  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.  โครงการเทศบาลหนองขาวเต็มใจใหบริการประชาชนชวงพักเทีย่งและ
       นอกเวลาราชการ 
  3.  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  4.  มาตรการ “การมอบอาํนาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนใน
              การปฏิบติัราชการ 
  5.  มาตรการ “มอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี” 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.3.  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
   บานเมืองท่ีดี 

  2.3.1.  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ 
   บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและใน
   ระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สวนราชการ/กอง/งาน  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี
ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง
ตอเน่ืองทุกปน้ัน 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่ากวาปท่ีผานมา เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดจัดทํา
โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ   เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล
หนองขาว  ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตร ี มอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาล    ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิ
แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรี   และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานัก/กอง ทุกสวนราชการ  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลหนองขาวเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอ
คณะผูบริหารมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

....................................................................... 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.3.  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
   บานเมืองท่ีดี 

  2.3.1.  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ 
   บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและใน
   ระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปน
ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ี
ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมี
คุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว   ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  และผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบรกิารปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา
ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (งบประมาณ  2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  กองคลัง กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

....................................................................... 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.3.  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
   บานเมืองท่ีดี 

  2.3.2.มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ 
   ราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็เพ่ือเปนการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย
ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ
ดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม   เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังน้ัน  เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ
สถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว  ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลหนองขาว  ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการสํานัก กอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล  หรือ
หัวหนาสวนราชการสํานัก กอง เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองขาว ปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาสวนราชการสํานัก  กอง ท่ี
ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง 
 



 

-73- 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

....................................................................... 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.3.  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
   บานเมืองท่ีดี 

  2.3.2.มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ 
   ราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตร  48  วีสติ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  11)  
พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรเีอาไว   การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทํา
ใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ในเทศบาล
ตําบล  จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  ใหรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ไดปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 4 เรื่อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําลบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรี  ใหรองนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 2.4  
การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนทีประจักษ 
  1.  โครงการพอ – แมดีเดน 
  2.  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่ 
       ประจักษ 
  3.  กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลหนวยงาน  องคกรดีเดน  
       ผูทํา 
       ประโยชนหรือเขารวมในกจิกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4.  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจติสาธารณะ 
  5.  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏบิัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.4.  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
   ประจักษ 

  2.4.1. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพอ – แมดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ในรัชกาลท่ี 9  
เปนวันพอแหงชาติ  และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี 9  เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ
เปนประจําทุกปติดตอกันมา  เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ  ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลน
ดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังน้ัน เทศบาลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ีเทศบาล เพ่ือมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญย่ิงของพอ
และแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ต้ังมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปน
พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 9  ชุมชน  เพ่ือใหแต
ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 6.3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆ 
ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ 
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 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ  ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในรัชกาลท่ี 9  และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 จํานวน 2 ครั้ง/ป โดยเรียนเชิญนายอําเภอทามวง  หรือนายกเทศมนตรีมาเปนประธานในพิธีมอบใบประกาศ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ  
 - พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
 - มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.4.  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
   ประจักษ 

  2.4.1. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงจัดใหมีการ
ยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสราง
สังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปน
สุข 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโลบาย
หน่ึงในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษผาน
ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารของเทศบาลตําบลหนองขาว   เว็บไซตเทศบาลตําบลหนองขาว   เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.4.  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
   ประจักษ 

  2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว  
ดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
   ในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี 
ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน
แบบอยางแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว   ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล
หนองขาว  อยางสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการ
ตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาล  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควร
ไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน 
องคกรในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว   มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล   
ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  มีคานิยม 
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและได
คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ  2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลหนองขาว 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล   มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.4.  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
   ประจักษ 

  2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  
ผูนําชุมชน  ผูนําทองท่ี/ทองถ่ิน  และองคกรตางๆ  ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ต้ังใจ รวมเปนแกนนํา
ในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ 
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล  เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางย่ิงข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  ผูนําชุมชน  ผูนําทองท่ี/ทองถ่ิน  และองคกรตางๆ  ท้ังในเขต/นอกเขต เทศบาล
ตําบลหนองขาว 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกเทศบาล   เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี
จิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.4.  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
   ประจักษ 

  2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส  ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการ
แกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน  ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอม  มีการปลูกพืช
หลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภค  และจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก
ครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ี
เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือน  เปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 ต้ังแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณนํ้าฝนท่ีมีนอยกวาปกติ   จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได   แตยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองสงนํ้า ประมาณ 500 ไร 
เกษตรกรเหลาน้ีจะอาศัยนํ้าจากชลประทาน  ในชวงแรกของการปลอยนํ้าจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรับทราบถึง
สถานการณภัยแลงดี  และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอยางมาก โดยเทศบาลตําบล
หนองขาว   ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต  ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ  โดยพืชท่ีใชนํ้า
นอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูก
พืชใชนํ้านอยแทนการปลูกขาวนาปรังน้ัน จะเห็นไดวาใชนํ้านอยกวาการปลูกขาว เชน พ้ืนท่ีทํานํ้า 1 ไร ใชนํ้า 1,738 
ลูกบาศกเมตร  ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร ใชนํ้า 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหน่ึงของการดําเนินการมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวอยางย่ังยืน 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําเทศบาลตําบลหนอง
ขาวคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลง
ได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบไดอีกทางหน่ึง   โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการ
บริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลง  ใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุนและสถานการณท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเปนตัวอยาง 
ตลอดจนสามารถถายทอดความรู  เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทน
อยางย่ังยืน   จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงต้ังใหเปนวิทยากร
ประจําศนูยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได
นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนย
เรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
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4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลหนองขาว 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ประจําป 2562 - 2564 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศนูย
สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ  2562 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 15,000.-  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
 

9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขา
ศึกษาโครงการฯ จํานวน 70 คน 

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของเทศบาลตําบลหนองขาวได 
 10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกร 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 2.5  
มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ  หรือรับแจง  หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  1.  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบติัราชการ” 
  2.  กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
       ตําบลหนองขาว” 
  3.  กิจกรรมใหความรวมมอืกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
       หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม  ดูแล   
  4.  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ 
       องคกรอิสระ” 
  5.  มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 
  6.  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
       หรือประชาชนกลาวหาวาเจาหนาทีข่องเทศบาลตําบลหนองขาว วา
       ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอําหนาที่โดยมิชอบ” 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1. ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ
   ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ 
   บานเมืองท่ีดี 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ภายในหนวยงานของภาครัฐ  สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ  ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับได  ของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ภายในองคกร  โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ  และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน
การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการ  ของเทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1. ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ
   ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ 
   บานเมืองท่ีดี 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี  กับปลัดเทศบาล   และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง  เทศบาล
ตําบลหนองขาว   และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลหนองขาว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  2562 - 2564 
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี  กับปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาล  กับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี
กําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.2. มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการ
   ตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองขาว     
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ 
   ตรวจสอบควบคุม” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว   เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัย
สําคัญชวย  ใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวย
ปองกันหรือลดความเสี่ยง  จากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลหนองขาว  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป   ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี  ของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชา
ไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะ
ลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว    เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และ
ผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 3 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลหนองขาวมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลหนองขาวมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.2. มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการ
   ตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ
กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต  ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.)  และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ  และองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองขาว   จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
เปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ   ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
หนองขาว  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.3. ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการ
   ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลหนองขาว    มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํารองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลหนองขาว   รวมถึงจัดทํา
คูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหนองขาวข้ึน   เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมมีาตรการจดัการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหนองขาว  
ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหนองขาว   โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติท่ี 2.5.  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.3. ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการ
   ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 
   เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ   กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง   เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557  ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ในการน้ีเทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดทํา
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน   กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล
หนองขาว  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน   และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ   และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสอง  และเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากร
ทางการศึกษาในเทศบาลตําบลหนองขาว   ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี  และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  และประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
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 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3 
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม 

ของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 3.1  
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาวให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล

หนองขาว” 

3. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

4. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน การเงิน การคลัง พัสดุ และ

การรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

5. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ

เทศบาลตําบหนองขาว” 

6. โครงการส่ือประชาสัมพันธ 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.1. จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง 
   ราชการ    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการ “ปรบัปรงุศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาวใหมีประสิทธิภาพมาก 
   ย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดใหมีสถานท่ี
สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว   โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศของเทศบาลตําบลหนองขาว   
ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลหนองขาว   โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ  งานบริหารงานท่ัวไป  
สํานักปลัดเทศบาล   เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น  และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการ
รักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน 1 แหง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว (ภายในศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลหนองขาว) 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 



 

-98- 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.1. จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง 
   ราชการ    
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว” 

 2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี
สวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลหนองขาว วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2556 และประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว   เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาวข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย   
จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลหนองขาว  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2562 – 2564  จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว  เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว   จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 -2564  เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
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 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 3  ป  (งบประมาณ  2562 – 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลหนองขาว   ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.2.มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
   งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ี 
   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
   ได   
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

 2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี  และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหนองขาว   
ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 



 

-102- 
 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.2.มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
   งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ี 
   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
   ได   
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
   องคการบริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน   ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก  ในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได   ตองมีความโปรงใส   ตอง
ใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู   เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ  ในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามอ และตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และ
กลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ   รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน   และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบลหนองขาว   และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองขาว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลงั เทศบาลตําบลหนองขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ   ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหนองขาว  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.3.มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
   ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองขาว” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางส่ือส่ิงพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท้ังนี้ 
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตของเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองขาวชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคล่ือนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
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- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานส่ือมวลชน/การจัดแถลง

ขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

.................................................................. 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.1.  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  3.1.3.มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
   ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการส่ือประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาส้ันๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สราง
ความนาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให
ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกส่ือใหเหมาะสม
กับสภาวการณนั้นๆ การใชส่ือเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนส่ิงสําคัญ ท้ังนี้
เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี 
อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหประชาชนไดรับทราบโดยผาน
ทางส่ือประเภทตางๆ ไดแกส่ือส่ิงพิมพ, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน, ส่ือ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู   รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองขาว  อยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางเทศบาลตําบลหนองขาว ส่ือมวลชนและ
ประชาชน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหแกประชาชนโดยท่ัวไป
อยางกวางขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกจิ การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
 4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาลตําบลหนองขาว และคูมือการใหบริการประชาชน 
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 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4.5 จัดทําภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร 
 4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 4.7 จัดแถลงขาวส่ือมวลชน 
 4.8 จัดงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน 
 4.9 จัดทําของท่ีระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 
 4.11 ปายประชาสัมพันธ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนกิส 
 4.13 จัดทํา spot 
 4.14 เสียงตามสาย 
 4.15 อื่นๆ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตส่ือประเภทตางๆ   เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาลตําบลหนอง-
ขาว 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.-  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว   ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขาว  และมีความพึงพอใจใน
ส่ือเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 



 

 
 

ภารกจิตามมิติที่ 3.2 
การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกขของประชาชน 
 

1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตําบลหนองขาว 

3. กิจกรรมรายงานผลการการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ 

4. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่บริการประชาชน 

5. มาตรการ “แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุข

ส่ิงแวดลอม” 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.2.  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  3.2.1.มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
   อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
   ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  ในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562  เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาล
ตําบลหนองขาว  ประจําป พ.ศ. 2562 – 2564  รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ในปถัดไปงานสวัสดิการสังคมและชุมชน  เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดจัดใหมี
โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2562 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
หนองขาว   สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลหนองขาว 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 9 ชุมชน ระหวาง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.2.  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  3.2.1.มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
   อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
   ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตําบลหนองขาว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพือ่รับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
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 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-3458-6208   ทางโทรสารหมายเลข 0-3458-6208   ตอ 18 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.2.  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  3.2.2.มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน รองทุกขทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับรองเรื่องรองเรียน  รองทุกข  เปนส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ  กล่ันกรองการใชอํานาจ  โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง  ขอกฎหมายท่ีถูกตอง  และตองเปนธรรมกับทุกฝายเมื่อดําเนินตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน  15  วัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพือ่ใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อใหผูรับรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของราชการ 
4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาวท่ีรองเรียน รองทุกข  
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 
6. วิธีดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จ  รายงานผลการดําเนินงานใหผูรองโดยเร็วไมเกิน  15  วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป  (งบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.2.  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  3.2.3.มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได
   ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
   ทุกข 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว  เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับสภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอน
รําคาญ เชน กล่ินเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบล
หนองขาว 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ี
ภายในงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาส่ัง
การเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   กองชาง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข 
 9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภารกิจตามมิตทิี่ 3.3 
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร 
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหนองขาว 
2. การจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล

ประจําป 
3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
4. มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ

การตรวจรับงานจาง 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.3.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3.1.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํา 
   งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการ  “แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบล
   หนองขาว” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองขาว    ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล  
มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลหนองขาว โดยงานวิชาการและแผนงาน จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาวข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขาว  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองขาว  และ
แผนพัฒนาส่ีปเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว   

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว   บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 16 กันยายน 2561  เทศบาลตําบลหนอง
ขาว  จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว   แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 กันยายน 
2561   เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
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แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 
9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  และราง
แผนพัฒนาส่ีปเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  ความ
ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว    ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.3.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3.1.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํา 
   งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 
1. ช่ือโครงการ   การจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน   ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ    เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดจัดทํา
โครงการการจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  ประจําป 2562 – 2564  ข้ึน เพื่อให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
– 2564   อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล  กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอย
กวา 600 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลหนองขาว 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 30,000.- บาท 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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ภารกิจตามมิติท่ี 3.3.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3.1.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํา 
   งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมา
ดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําให
ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการและสังคม  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.3.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
   ทองถ่ิน 

  3.3.2.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  และประเมินการปฏิบัติงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน    กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการ  “แตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว    ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ   และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองขาว 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหนองขาว   
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหนองขาว    ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การปองกนัการทุจริตในเทศบาลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 9 ชุมชน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหนองขาว  
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหนองขาว  ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลหนองขาว  ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3  ป (งบประมาณป  2562 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติท่ี 3.3.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3.3.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
   วิธีการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดีของเทศบาลตําบลหนองขาว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลอง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา      วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหนองขาว 

4. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาเทศบาล   ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลหนองขาว ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลหนองขาว  มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิติที่ 4 

การเสริมสรางและการปรับปรุงกลไก 
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ภารกิจตามมิตทิี่ 4.1 
มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 

1. โครงการจัดทําแผนและการตรวจสอบภายในประจาํป ประจําป  
2. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.1.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
   แผนดินกําหนด 

  4.1.1.การจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน    เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2562-
   2564 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองขาว เปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
 3.3 เพือ่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบล
หนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน    และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน    เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.1.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
   แผนดินกําหนด 

  4.1.1.การจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน   เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กาํหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรี  ทราบตามแบบท่ีระเบียบ
ฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาตําบลหนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.1.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
   แผนดินกําหนด 

  4.1.2.มีการจัดทําและรายงานผลการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญ  และเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงาน  และการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว   ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงิน  และบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว    พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหนองขาวข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลหนองขาว 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 



 

 
 

ภารกิจตามมิตทิี่ 4.2 
การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 
 

1. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กาํกับ ดูแลการ    

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง  การโอน(ยาย) 
2.  กิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

3. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การรับ – 

การจาย  และการใชเงิน 

4. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางจากตัวแทน

ชุมชน 

5. โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจาง 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.2.  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
   ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.1.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
   เกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน 
   บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล  ถือวาเปนส่ิงสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่น  ในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงต้ังเทศบาลตําบลหนองขาว   ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
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 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล     (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําส่ังการบรรจุแตงต้ังเทศบาลตําบลหนองขาว   จะออกคําส่ังแตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ี
เทศบาลตําบลหนองขาว  รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนตําแหนง เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผู ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลหนองขาว 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนตําแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง เทศบาลตําบลหนองขาว  จะออกคําส่ังแตงต้ังได
ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว  รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีเทศ
ตําบลหนองขาว   ไดดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยาง
เครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
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 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรี  ออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลหนองขาว   และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.2.  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
   ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.2.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
   การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเกีย่วของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว   

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว  ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันส้ินป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (งบประมาณ 2562 – 2564)  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผูรับบริการ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.2.  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
   ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.2.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
   การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ-การจายและการใชเงิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงิน
และการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจาย ของเทศบาลตําบลหนองขาว 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลหนองขาว เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อส้ินปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 2564) 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลหนองขาว  ทํา
ใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลหนองขาว 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.2.  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
   ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.3.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว   
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ทุกข้ันตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก
การปฏิบัติจริง สวนเทศบาลตําบลหนองขาว  สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปล่ียนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลหนองขาว 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
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 6.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลหนองขาว  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน   กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหนองขาว  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.2.  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
   ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.3.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ี
ไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ
เขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ี
ตนเองไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับ
ไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน   กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคกจิตามมิติที ่4.3 
การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

1. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติของฝายบริหาร 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.3.  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

  4.3.1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการ
   ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป สํานักเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว  ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน 
ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน  9  คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลหนองขาว  และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลหนองขาว  และ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
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 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000.-  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน 9 ราย ไดรบัการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

……………………………………………………. 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.3.  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

  4.3.2.สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
   ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
   โดยไมฝกใฝฝายใด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
   ฝายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบลหนองขาว  มี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในเทศบาลตําบลหนองขาว  และลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน 9 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคกจิตามมิติที ่4.4 
เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน  (community)  
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

1.  มาตรการ “เฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน” 
2.  กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.4.  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
   ตอตานการทุจริต 

  4.4.1.สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับตําบล 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
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มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี 4.4.  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
   ตอตานการทุจริต 

  4.4.2.บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
ดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

1. ช่ือโครงการ   : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคล่ือนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ หนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.-  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามดัชนีช้ีวัด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

........................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว 

เร่ือง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลตําบลหนองขาว 

---------------------- 
   ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช.00๐๔/ว๐๐93  ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  25๖๐  เรื่อง การ
จัดทําแผนปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทาง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)  และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติข้ึน  ประกอบกับ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของหนวยงาน  ซึ่งยังไมสมบูรณตามเกณฑท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.  กําหนด  โดยใหปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตใหสอดคลองกับคูมือการจัดทํา  ในการนี้ให จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                   
(พ.ศ.  2562 – 2564)  นั้น 

   เทศบาลตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลหนองขาว  ตอไป             

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 
    ประกาศ ณ วันท่ี   19  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖1  
 
      

                                 ( นายทรงพล  เอกจิตต )  
                                   นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
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